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АНОТАЦІЯ 

Калустова Д.О. Методи відтворення природного білого світла в системах 

освітлення на тетрахроматичних світлодіодах. - Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

172 «Телекомунікації та радіотехніка» (17 Електроніка та телекомунікації). - 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, 2020. 

Висока світлова ефективність світлодіодних серійних освітлювальних приладів 

та доведений вплив світла на психофізичний стан людини сприяють створенню 

керованих систем освітлення (СО) та приділенню більшої уваги фактору якості 

світла, пов’язаному з подібністю штучного світла до природного. Найбільш 

перспективними з цієї точки зору є тетрахроматичні СО, однак вони мають 

проблему неоднозначності визначення внесків інтенсивності випромінювання 

світлодіодних компонентів в результуюче світло, що потребує накладання 

додаткових умов. Це вимагає розробки нових методів визначення співвідношень 

інтенсивності випромінювання компонентів світлодіодних систем для відтворення 

природного білого світла. Ці нові методи фактично є певними додатковими 

умовами, які призводять з одного боку до однозначності вирішення задачі 

отримання білого світла в чотирьохкомпонентних системах, а з іншого 

забезпечують природні значення параметрів візуального та не візуального впливу 

результуючого білого світла на людину в широкому діапазоні корельованих 

колірних температур (ССТ), що визначає актуальність та практичну цінність роботи. 

Метою дисертаційної роботи є розроблення методів змішування кольорів 

тетрахроматичних світлодіодів для відтворення природного білого світла. 

При виконанні дисертаційної роботи були одержані наступні наукові результати: 

1. Вперше розроблено метод синтезу білого світла в тетрахроматичних 

СО, який відрізняється використанням умови мінімізації внеску кольорової 

складової в результуюче світло, що дозволяє одночасно використовувати лише два 

кольорових світлодіодів та один широкосмуговий світлодіод для забезпечення 

динамічної зміни відтінків білого світла, а також оптимізувати світлову 

ефективність СО. 
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2. Розроблено метод синтезу білого світла в тетрахроматичних СО, в 

якому фіксується співвідношення між інтенсивностями випромінювання білого та 

червоного світлодіодів, що дозволяє зменшити кількість каналів керування 

тетрахроматичною СО с чотирьох до трьох при забезпеченні природних значень 

параметрів кольоровідтворення в широкому діапазоні ССТ. 

3. Представлено алгоритм визначення простору можливих візуальних та 

циркадних параметрів тетрахроматичних СО для відтворення природного білого 

світла в широкому діапазоні ССТ на основі аналізу спектральних характеристик їх 

складових світлодіодних компонентів. 

4. Запропоновано критерії вибору співвідношення внесків компонентів 

тетрахроматичних СО для забезпечення комфортного світлового середовища в 

залежності від пріоритетності вимог по якості світла з точки зору світлової 

ефективності, кольоропередачі, ССТ та циркадного впливу. 

5. Удосконалено метод керування світлодіодами в створеній системі 

групового керування світлодіодами, який відрізняється ступенем стабілізації струму 

живлення в режимах постійного та ШІМ струмів, що дозволяє забезпечити 

пропорційність внесків інтенсивності випромінювання окремих світлодіодів 

відповідно до розроблених методів синтезу кольорів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що проведені 

дослідження дозволяють створити енергоефективні СО на тетрахроматичних 

світлодіодах для широкого кола застосувань із динамічною зміною параметрів 

результуючого світла у широкому діапазоні ССТ при забезпеченні оптимальних 

параметрів візуального та не візуального впливу для ефективного використання 

ресурсів системи та створення комфортного світлового середовища. 

У вступі дисертаційної роботи обґрунтовано актуальність теми дослідження, 

визначено об’єкт та предмет дослідження, відповідно до яких сформульовано мету 

та завдання роботи, вказано застосовані методи дослідження, представлено наукову 

новизну результатів роботи, їх практичне значення та форми апробації.  

У першому розділі роботи представлено аналітичний огляд літературних джерел 

за темою дисертації, проаналізовано існуючі системи внутрішнього освітлення та 

методи отримання білого світла при використанні світлодіодів, запропоновані 
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іноземними та вітчизняними науковими групами. Сформульовано проблему 

неоднозначності отримання білого світла в тетрахроматичних світлодіодних 

системах. На основі проведеного аналізу сформульовано завдання дослідження та 

часткові завдання дисертації. 

У другому розділі представлено два розроблені методи отримання білого світла 

в тетрахроматичних СО, які вирішують проблему неоднозначності вирішення задачі 

отримання білого світла в чотирьохкомпонентних СО шляхом введення умови 

мінімізації внеску кольорової складової або умови стабілізації пропорції 

інтенсивності випромінювання білого та червоного світлодіодів. Наведено 

математичне представлення даних методів та результати  комп’ютерного 

моделювання світлових та колірних характеристик систем при їх застосуванні. 

Порівняння одержаних результатів при використанні базових білих світлодіодів 

системи з різними спектральними характеристиками показало доцільність 

використання білих світлодіодів з ССТ, яка лежить у нижньому діапазоні ССТ, які 

потрібно забезпечити, для генерації білого світла з високими значеннями параметрів 

кольоропередачі. 

У третьому розділі представлено алгоритм визначення потенційних 

можливостей тетрахроматичних СО в генерації білого світла з координатами 

колірності на кривій Планка в широкому діапазоні ССТ шляхом дослідження 

простору візуальних та циркадних параметрів, які вони можуть забезпечити. За 

результатами комп’ютерного моделювання світлових та колірних характеристик 

систем з різними базовими білими світлодіодами запропоновано ряд критерії для 

вибору співвідношення внесків світлодіодних компонентів для забезпечення 

комфортного світлового середовища в залежності від сфери застосування СО та 

пріоритетності вимог по якості світла. 

У четвертому розділі представлено експериментальну перевірку запропонованих 

методів отримання білого світла при використанні розробленого макету системи 

групового керування світлодіодами, який передбачає можливість використання від 

двох до восьми світлодіодів різного типу та дозволяє врахувати такі особливості 

реальних систем, як залежність параметрів окремих світлодіодів від струму 

керування та специфіку роботи в різних режимах живлення. Удосконалення методу 
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керування світлодіодами в створеній системі підвищило стабілізацію струму 

живлення в режимах постійного та ШІМ струмів для забезпечення пропорційності 

внесків інтенсивності випромінювання окремих світлодіодів відповідно до 

розроблених методів синтезу кольорів. 

Основні результати дисертаційної роботи відображені в 11 публікаціях, серед 

яких 3 наукові статті в журналах, які входять до Переліку наукових фахових видань 

України, затвердженого Міністерством освіти і науки України, 2 наукові статті  в 

журналах, які входять до наукометричної бази даних Scopus та належать державам, 

які входять до Організації економічного співробітництва, 1 патент України на 

корисну модуль та 5 публікацій в матеріалах науково-технічних конференцій. 

 

Ключові слова: змішування кольорів RGBW; регульоване біле світло; 

кольоропередача; циркадний ефект. 
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SUMMARY 

Kalustova D.O. Methods of natural daylight reproduction in lighting systems with 

tetrachromatic light emitting diodes. – Qualifying scientific work on the rights of 

manuscript. 

PhD thesis majoring in 172 “Telecommunications and radio engineering”  

(17 Electronics and Telecommunications). – V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor 

Physics (ISP), NAS of Ukraine, Kyiv, 2020. 

High luminous efficacy of the commercially produced LED luminaires and proven 

impact of light on the human wellbeing promote the controlled lighting systems (LSs) 

development, as well as focus on the light quality factor associated with the similarity of 

artificial light to daylight. In this view the most promising are tetrachromatic LSs. 

However, they have ambiguity problem in determining LEDs’ brightness contribution in 

the resulting light, which requires a supplementary condition. This requires the 

development of new methods of determining the LSs’ components contributions ratio for 

natural daylight reproduction. In fact, these new methods are certain supplementary 

conditions which lead up to the unambiguous solution of the four-component problem of 

obtaining white light on the one hand and provide natural values of visual and circadian 

parameters of the resulting white light in a wide range of the correlated colour temperature 

(CCT) on the other hand. This determines the relevance and practical utility of the work. 

The aim of the PhD thesis is to develop methods of colour mixing for tetrachromatic 

light emitting diodes (LEDs) for natural daylight reproduction. 

In the performance of thesis research the following scientific results were obtained: 

1. For the first time it was developed the method of white light synthesis in the 

tetrachromatic LSs, which differs by using the condition of minimization of the RGB 

LEDs’ contribution in the resulting light that allows the simultaneous use of only two 

colour LEDs and one broadband LED to provide the dynamic change of white light hues, 

as well as to optimize the light efficiency of LS. 

2. It was developed the method of white light synthesis in the tetrachromatic 

LSs wherein a ratio of brightness between red and white LEDs is fixed that reduces the 

number of control channels of tetrachromatic LS from four to three while providing 

natural values of colour rendering in a wide CCT range. 
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3. It was presented the algorithm of determining the space of visual and 

circadian parameters of the tetrachromatic LSs for daylight reproduction in a wide CCT 

range by analyzing the spectral power distributions of the LED components. 

4. There were proposed criteria for choosing the brightness ratio of the 

tetrachromatic LSs’ components to ensure a comfortable lighting environment depending 

on the priority of light quality requirements in terms of light efficacy, colour rendering, 

CCT and circadian effect. 

5. The method of LED control has been improved in the created LED group 

control system, which differs in the degree of stabilization of the supply current in the DC 

and PMW current modes. It allows to ensure the proportionality of the separate LEDs’ 

brightness contribution in accordance with the developed methods of colour mixing. 

The practical utility of the results is that the conducted researches allows to develop 

energy-efficient LSs based on the tetrachromatic LEDs for a wide range of applications, 

with a dynamic change of the resulting light parameters in a wide CCT range while 

providing optimal visual and circadian parameters for efficient use of LS resources and 

comfortable lighting environment. 

The introduction to the thesis substantiates the relevance of the research topic, defines 

the object and subject of research, according to which the purpose and objectives of the 

work are formulated. It contains the applied research methods, scientific novelty of the 

results, their practical value and approbation forms. 

The first section presents an analytical literature review on the topic of the thesis. The 

existing systems and methods were analyzed, such as indoor lighting systems, methods of 

obtaining white light using LEDs that were proposed by foreign and domestic scientific 

groups. It was formulated the problem of ambiguity in obtaining white light in 

tetrachromatic LED systems. On the basis of the conducted analysis the research objective 

and partial objectives of the PhD thesis are formulated. 

The second section presents two developed methods of white light synthesis in the 

tetrachromatic LSs which solve the problem of ambiguity in obtaining white light in four 

component LSs. This is achieved by using the condition of minimization of the RGB 

LEDs’ contribution or the fixed ratio of brightness between red and white LEDs. There is 

mathematical representation of these methods and the results of computer simulations of 
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photometric and colorimetric parameters of the LSs using them. Comparison of the results 

obtained using basic white LEDs with different spectral characteristics showed the 

practicability of using white LEDs with CCT lying in the lower range of CCTs to be 

provided, to obtain white light with high values of colour rendering. 

The third section presents the algorithm of determining the tetrachromatic LSs’ 

performance potential in the synthesis of white light with chromaticity coordinates on the 

Planckian locus in a wide CCT range by exploring the space of visual and circadian 

parameters that they can provide. There are the results of computer simulation of 

photometric and colorimetric parameters of the systems with different basic white LEDs. 

Hence, it was proposed a number of criteria for choosing the ratio of LEDs’ brightness 

contribution to provide a comfortable lighting environment depending on the LS´s scope 

of application and the priority of light quality requirements. 

The fourth section presents the experimental verification of the proposed methods of 

obtaining white light using the created LED group control system. It provides the ability to 

use from two to eight LEDs of different types and allows to take into account such features 

of real systems as the dependence of the individual LEDs’ parameters on the control 

current and the specifics of operation in different power modes. Improving the method of 

LED control in the created system has increased stabilization of the supply current in the 

DC and PMW current modes to ensure the proportionality of the separate LEDs’ 

brightness contribution in accordance with the developed methods of colour mixing. 

The main results of the PhD thesis are represented in 11 publications, including 3 

scientific articles in the journals included to the List of scientific professional publications 

of Ukraine approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine, and 2 scientific 

articles in the journals of the countries of the Economic Cooperation Organization that are 

indexed in the Scopus scientometric database, as well as 1 Ukrainian utility model patent 

and 5 publications in the conference proceedings. 

 

Key words: RGBW colour mixing; tuneable white light; colour rendering; circadian 

effect. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

ГКС – гангліозні клітини сітківки ока (ipRGC – intrinsic photosensitive Retinal 

Ganglion Cell); 

МКО – Міжнародна комісія з освітлення; 

НД – нормативні документи; 

СО – система освітлення; 

ШІМ – широтно-імпульсна модуляція; 

aCV – коефіцієнт циркадної ефективності; 

c(λ) – функція спектральної циркадної чутливості; 

CCT – корельована колірна температура (correlated colour temperature); 

CLA – циркадне світло; 

CRI – індекс кольоропередачі (colour rendering index); 

CS – циркадний стимул; 

Ev cor – освітленість рогівки ока; 

g – ваговий коефіцієнт; 

Івих – вихідний струм (мА); 

Із – задане значення струму (мА); 

КФ – світлова ефективність оптичного випромінювання (лм/Вт); 

η – світлова ефективність (лм/Вт); 

Rf – індекс точності відтворення кольорів (fidelity index); 

Rg – індекс насиченості (gamut index); 

RGB – червоний/зелений/синій світлодіоди; 

RGBW – червоний/зелений/синій/білий світлодіоди; 

RYB – червоний/жовтий/синій світлодіоди; 

V(λ) – функція спектральної світлової (фотопічної) чутливості ока; 

WW – холодний білий /теплий білий світлодіоди.  
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Постійне вдосконалення технології 

виробництва та суттєве покращення світлотехнічних характеристик твердотільних 

світлодіодних джерел світла призвело до їх широкого використання в сфері 

внутрішнього та зовнішнього освітлення при поступовому витісненні джерел 

світла іншого типу (ламп розжарювання, люмінесцентних, натрієвих та метал-

гідридних ламп, тощо). Висока світлова ефективність світлодіодних серійних 

освітлювальних приладів та постійне зниження їх вартості дозволило розробникам 

і виробникам більше уваги приділити фактору якості світла [1,2]. Дане поняття 

зазвичай пов’язують із подібністю штучного світла до природного, яке є найбільш 

комфортним для людини з точки зору високого рівня кольоророзрізнення (індексу 

кольоропередачі), регулювання психоемоційного стану та позитивного впливу на 

здоров'я. Проведені дослідження свідчать про те, що спектральна характеристика 

та яскравість світла впливають на секрецію гормонів [3,4], концентрацію вітаміну 

D [5] тощо. Сучасні дослідження в цьому напрямку [6-9] пов’язані з відкриттям 

світлочутливих гангліозних клітин сітківки ока [10], які впливають на вироблення 

гормону мелатоніну і, як результат, на циркадні ритми регуляції фізіологічного 

стану [11,12]. Оскільки людина багато часу проводить під штучними джерелами 

світла, для створення комфортного світлового середовища важливо прагнути 

відтворити всі характеристики природного білого світла. 

З розвитком твердотільних джерел світла можливості в цьому напрямку 

значно розширилися завдяки їх енергоефективності, тривалому терміну служби, 

керованості енергетичними, світловими та колірними параметрами [13-15], що 

сприяє створенню керованих та інтелектуальних систем освітлення (СО) [16]. 

Однак потенціал світлодіодних освітлювальних систем повністю не розкритий, 

зокрема з точки зору здатності динамічно змінювати відтінки та інтенсивність 

білого світла впродовж дня задля забезпечення бажаного візуального та 

невізуального впливу при створенні комфортного освітлення для роботи і 

відпочинку. 
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Теоретичні та практичні дослідження, спрямовані на створення 

регульованого білого світла (регульованої корельованої колірної температури 

(ССТ)), пропонують два найбільш поширені підходи: 1) WW-системи на базі двох 

білих світлодіодів різної CCT [17,18]; 2) системи на базі трьох і більше різних 

світлодіодів [18-22]. Перевагою другої системи є можливість отримати 

результуюче біле світло у ширшому діапазоні ССТ, зокрема вздовж кривої Планка 

на колірній діаграмі Міжнародної комісії з освітлення (МКО), однак безпосередньо 

трикомпонентні системи RGB та RYB (червоний / зелений / синій, 

червоний / жовтий / синій) [20,21] забезпечують низькі значення світлової 

ефективності. Для створення білого світла з параметрами, наближеними до 

природного, найбільш перспективними є тетрахроматичні RGBW та RGBA 

системи (червоний/зелений/синій/білий та червоний/зелений/синій/бурштиновий) 

[18-20,22]. Однак, в системах з чотирьох та більше світлодіодів різних типів 

виникає проблема неоднозначності вирішення задачі отримання білого світла [18], 

що потребує накладання додаткових умов та більш складні алгоритми керування 

для розрахунку оптимальної яскравості світлодіодів. Широкий спектр світлових та 

колірних параметрів окремих світлодіодів дає дуже велику кількість варіантів для 

їх комбінованого використання [23,24]. Існуючі системи [18-20] мають свої 

переваги та недоліки, проте більшість з них не є оптимальними з точки зору 

забезпечення високих значень кольоропередачі та світлової ефективності, а також 

оптимальних значень параметрів циркадного впливу в широкому діапазоні ССТ. 

Тому наукові групи вивчають й інші методи отримання регульованого білого 

світла, зокрема розробляють нові типи люмінофорів, вивчають ефект квантових 

точок [25], та використання 10-компонентних систем [26,27]. 

Удосконалення СО на тетрахроматичних світлодіодах вимагає розробки 

нових методів визначення співвідношень інтенсивності випромінювання 

компонентів світлодіодних систем для отримання результуючого білого світла з 

параметрами, наближеними до природного. Ці нові методи фактично є певними 

додатковими умовами, які призводять з одного боку до однозначності вирішення 

задачі отримання білого світла в чотирьохкомпонентних системах, а з іншого 
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забезпечують природні значення параметрів візуального та не візуального впливу 

результуючого білого світла на людину. При цьому використання типових, широко 

розповсюджених та оптимальних з точки зору «ціна/якість» окремих світлодіодних 

компонентів є додатковим фактором оптимізації таких СО в цілому.  

Також важливою є перевірка якості світла, яке отримано при застосуванні 

розроблених методів відтворення природного білого світла,  яка дозволить 

врахувати вплив на параметри результуючого світла таких факторів, як залежність 

параметрів окремих світлодіодів від струму керування, особливості реалізації 

тепловідведення від зон випромінювання світла [28] та специфіку роботи в різних 

режимах живлення [29]. Використання спеціалізованого програмного забезпечення 

для теоретичних розрахунків дозволяє оцінити перспективи розроблених методів, 

однак не враховує всі особливості реальних освітлювальних систем. Тому 

необхідно створити тестовий зразок керованої СО для перевірки якості світла, яке 

отримано при використанні розроблених методів синтезу білого світла.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота була виконана в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова 

НАН України (ІФН НАНУ) протягом 2016-2020 років відповідно до одного з 

основних напрямів наукових досліджень – фізика поверхні, оптоелектроніка і 

фотоніка. Представлені результати були одержані при виконанні завдань наукових 

тем: №ІІІ-2-16 «Дослідження особливостей хвильових оптичних явищ 

наноструктурованих / нанокомпозитних середовищ та розробка технології 

функціональних матеріалів і структур оптоелектроніки», державний реєстраційний 

номер теми 0116U002606; №III-10-18/П та III-10-19/П «Розроблення елементів 

технології світлогенеруючих приладів з підвищеними якісними показниками та 

ресурсом роботи» за відомчим замовленням «Розробка нових методів формування 

функціональних напівпровідникових матеріалів і приладових структур»; № III-10-

18 та III-10-19 «Розробка нових методів формування функціональних 

напівпровідникових матеріалів і приладових структур», Розділ 2.1 «Розроблення 

елементів технології світлогенеруючих приладів з підвищеними якісними 

показниками та ресурсом роботи». Частина роботи виконувалась в рамках 



8 

міжнародного співробітництва з Китаєм по проекту «Artificial intelligence for in-situ 

precise optical testing in a production line» в лабораторії  Школи мехатроніки та 

автоматики (м. Шанхай, Університет м. Шанхай). 

Мета і завдання досліджень. Розроблення методів змішування кольорів 

тетрахроматичних світлодіодів для відтворення природного білого світла. 

Об'єкт досліджень. Процеси відтворення природного білого світла. 

Предмет досліджень. Системи освітлення на тетрахроматичних 

світлодіодах. 

Основні завдання досліджень: 

1. Провести порівняльний аналіз існуючих методів отримання білого 

світла при використанні твердотільних джерел світла для визначення їх недоліків 

та проблем реалізації.  

2. Розробити методи отримання білого світла з параметрами, 

наближеними до природного, в системах освітлення на тетрахроматичних 

світлодіодах при використанні трьохканальної системи керування. 

3. Розробити метод визначення потенційних можливостей систем на 

тетрахроматичних світлодіодах для отримання максимальних значень світлової 

ефективності та кольоропередачі, а також оптимальних параметрів циркадного 

впливу. 

4. Визначити критерії для оптимізації параметрів світлодіодних систем 

освітлення на тетрахроматичних світлодіодах в залежності від сфери застосування. 

5. Визначити вплив параметрів білого світлодіода в тетрахроматичних 

системах освітлення на візуальні та циркадні параметри результуючого світла.  

6. Провести експериментальну перевірку розроблених методів 

отримання білого світла.  

Методи дослідження. При виконанні завдань дисертаційної роботи 

використовувались фундаментальні положення фізики, векторний аналіз, 

колориметрія для розробки методів отримання білого світла з параметрами, 

наближеними до природного; методи математичного моделювання, колориметрія 

та світлотехніка для оцінки світлотехнічних параметрів результуючого світла; 
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методи фізичного моделювання та оптоелектроніка для розробки макету системи 

для тестування методів отримання білого світла; теорія оптико-електронних 

приладів та метрологія для тестування макету системи групового керування 

світлодіодами та перевірки методів змішування кольорів. 

Наукова новизна одержаних результатів досліджень полягає в тому, що: 

1. Вперше розроблено метод синтезу білого світла в тетрахроматичних 

системах освітлення, який відрізняється використанням умови мінімізації внеску 

кольорової складової в результуюче світло, що дозволяє одночасно 

використовувати лише два кольорових світлодіодів та один широкосмуговий 

світлодіод для забезпечення динамічної зміни відтінків білого світла, а також 

оптимізувати світлову ефективність системи освітлення. 

2. Розроблено метод синтезу білого світла в тетрахроматичних СО, в 

якому фіксується співвідношення між інтенсивностями випромінювання білого та 

червоного світлодіодів, що дозволяє зменшити кількість каналів керування 

тетрахроматичною СО с чотирьох до трьох при забезпеченні природних значень 

параметрів кольоровідтворення в широкому діапазоні ССТ. 

3. Представлено алгоритм визначення простору можливих візуальних та 

циркадних параметрів тетрахроматичних систем освітлення для відтворення 

природного білого світла в широкому діапазоні ССТ на основі аналізу 

спектральних характеристик їх складових світлодіодних компонентів. 

4. Запропоновано ряд критеріїв вибору співвідношення внесків 

компонентів тетрахроматичних систем освітлення для забезпечення комфортного 

світлового середовища в залежності від пріоритетності вимог по якості світла з 

точки зору світлової ефективності, кольоропередачі, ССТ та циркадного впливу. 

5. Удосконалено метод керування світлодіодами в створеній системі 

групового керування світлодіодами, який відрізняється ступенем стабілізації 

струму живлення в режимах постійного та ШІМ струмів, що дозволяє забезпечити 

пропорційність внесків інтенсивності випромінювання окремих світлодіодів 

відповідно до розроблених методів синтезу кольорів. 

 



10 

Практичне значення одержаних результатів. 

Розроблені методи відтворення природного білого світла в системах на 

тетрахроматичних світлодіодах можуть бути використані в широкому колі систем 

освітлення, що складаються з трьох кольорових світлодіодів та одного світлодіоду 

з широкосмуговим випромінюванням (білого, лаймового, бурштинового). Їх 

використання дозволяє динамічно змінювати параметри результуючого світла у 

широкому діапазоні ССТ при забезпеченні високих значень світлової ефективності 

та кольоропередачі, а також значень параметрів циркадного впливу на людину, що 

відповідають природнім. Більш того один з розроблених методів дозволяє 

зменшити кількість каналів керування тетрахроматичною КСО з чотирьох до трьох 

за рахунок об’єднання в один канал керування R та W компоненти зі сталим 

взаємним співвідношенням. 

Запропонований алгоритм визначення потенційних можливостей 

світлодіодних систем дозволяє визначити пропорційні співвідношення між 

компонентами будь-якої тетрахроматичної системи для отримання результуючого 

світла з оптимальними параметрами візуального та не візуального впливу для 

ефективного використання ресурсів системи та створення комфортного світлового 

середовища. Запропоновані критерії оптимізації параметрів тетрахроматичних 

систем освітлення дозволяють обрати співвідношення внесків випромінювання 

компонентів в залежності від сфери застосування системи освітлення та додати 

відповідні режими роботи системи, а також для деяких сценаріїв освітлення 

дозволяють спростити систему керування та реалізувати зміну ССТ в часі з 

необхідною динамікою та кроком. 

Розроблений макет системи групового керування світлодіодами дозволяє 

реалізувати будь-який метод отримання світла в системах на 2 – 8 світлодіодах 

різного типу, тому має широке застосування в СО, призначених для місць роботи 

та відпочинку людини, для медичного та лікувального освітлення, для 

агропромислового освітлення для рослин та тварин, тощо. 

Впровадження результатів дисертаційної роботи підтверджуються актами, 

наведеними в Додатку А. 
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Особистий внесок здобувача відображений у наукових працях, які були 

опубліковані разом зі співавторами: [30] – порівняння впливу на циркадні ритми 

людини штучних джерел білого світла різної природи та стандартних джерел світла 

типу А, В, С та D65; [31] – участь в розробці методу отримання білого світла в 

RGBW-системах при стабілізації пропорції інтенсивності випромінювання двох 

світлодіодів та дослідження впливу червоної компоненти системи на параметри 

результуючого світла; [32] – участь в розробці методу отримання білого світла в 

RGBW-системах при мінімізації внеску RGB-компоненти, комп’ютерне 

моделювання спектральних характеристик білого світла, аналіз параметрів 

результуючого світла та дослідження впливу на них параметрів білого світлодіода 

системи; [33] – дослідження простору візуальних та невізуальних параметрів, які 

можуть забезпечити RGBW-системи; [34] – участь в розробці макету системи 

групового керування світлодіодами, визначення його функціонального наповнення 

та алгоритмів керування. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

досліджень, включених до дисертаційної роботи, доповідались на конференціях 

[35-39] та семінарах: 

1. XXIII Galyna Puchkovska International School-Seminar «Spectroscopy of 

Molecules and Crystals». (Kyiv, Ukraine, 2017). 

2. VI Міжнародна науково-технічна конференція «Світлотехніка й 

електроенергетика: історія, проблеми, перспективи» (м. Тернопіль – м. Яремче, 

Україна, 2018). 

3. ХІ Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія та 

вимірювальна техніка» (м. Харків, Україна, 2018). 

4. VІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми 

світлотехніки» в рамках Світлотехнічного міжнародного форуму «LIGHT FORUM 

‘2019» (м. Харків, Україна, 2019). 

5. Конференция LED Progress «Светодиоды – Новинки. Практика. 

Перспективы» в рамках Выставки светодиодных решений «LEDExpo 

Ukraine’2019» (г. Киев, Украина, 2019).  
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6. Two seminars in the School of Mechatronic Engineering and Automation in 

Shanghai University (China). 

Відомості про апробацію результатів дисертаційної роботи представлені у 

Додатку Б. 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи відображені в 11 

публікаціях, серед яких 3 наукові статті [30,33,34] в журналах, які входять до 

Переліку наукових фахових видань України, затвердженого Міністерством освіти 

і науки України (МОН), 2 наукові статті [31,32] в журналах, які входять до 

наукометричної бази даних Scopus та належать державам, які входять до 

Організації економічного співробітництва, 1 патент України на корисну модуль 

[40] та 5 публікацій в матеріалах науково-технічних конференцій [35-39]. Список 

публікацій за темою також представлено у Додатку Б. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний 

обсяг роботи становить 136 сторінок, які містять 7 таблиць, 54 рисунка, список 

використаних джерел зі 115 найменувань, та 5 додатків. 
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ТА ПОСТАНОВКА НАУКОВОЇ 

ЗАДАЧІ. 

1.1. Світло як фактор впливу на життєдіяльність людини. 

Світло є важливою складовою життя людини. Воно надає можливість 

зорового сприйняття, яке забезпечує до 90% інформації про оточуючий світ, а 

також має позитивній вплив на здоров’я людини, її працездатність та 

самопочуття. За даними Міжнародного енергетичного агентства, на освітлення 

припадає близько 15% світового споживання електроенергії. Тому важливими 

характеристиками освітлювальних систем є їх енергоефективність та якість 

випромінюваного світла [1]. Даний термін зазвичай пов’язують із подібністю до 

природного освітлення, оскільки очі людини, як і всіх живих організмів, за довгий 

еволюційний процес пристосувались до природи. Сонце дуже довгий час було 

єдиним джерелом світла, а електричне освітлення використовується лише близько 

150 років. 

Природнє світло складається з прямого та розсіяного сонячного світла. Око, 

як фотодетектор, фіксує електромагнітне випромінювання у видимій області 

спектру (380 – 780 нм), обробляє одержану інформацію і передає її у формі 

кольору та яскравості мозку. Це здійснюється завдяки двом типам фоторецепторів 

у сітківці ока – паличкам, які є чутливими до малоінтенсивного світла, та 

колбочкам, які відповідають за розрізнення кольорів. Три типи колбочок – 

червоні, зелені та сині – реагують на певний спектральний діапазон, а їх 

комбінація дозволяє побачити всі інші кольори, в тому числі білий. Для 

відображення та вимірювання кольорів використовується колірна діаграма МКО 

1931 р. (Рис. 1), яка дозволяє визначити розташування будь-якого кольору у 

колірному просторі xyY та кількісно представити його через координати 

колірності (x,y) [41]. Важливо, що джерела світла з різними спектральними 

характеристиками можуть мати однакові координати колірності, і людина 

сприймає їх візуально однаковими  (дана властивість зору називається метамерія). 

Для характеристики відтінку світла вводиться поняття колірної 

температури (СТ, К), яка є температурою абсолютно чорного тіла (випромінювача 
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Планка), яке випромінює світло такої колірності (хроматичності), як джерело 

світла [42]. На колірній діаграмі сукупність точок, яка відображає колірність 

випромінювача Планка при різних температурах представлена кривою Планка 

(Рис. 1.1.) з СТ від 2000 К до 10000 К. Відтінки світла усіх інших джерел білого 

світла характеризуються корельованою колірною температурою (ССТ, К) [41,43]. 

 

Рис. 1.1 Колірна діаграма МКО з нанесеною кривою Планка. 

Відповідно до принципів колориметрії [44], будь-який колір, в тому числі 

білий, можна отримати комбінацією випромінювання двох або більше різних 

монохроматичних джерел світла. Це дозволяє створити штучне джерело світла 

заданої ССТ, яке око сприйматиме як природнє світло. Хоча цей метод добре 

працює в технології відображення у дисплеях [45], його не можна застосовувати 

для комфортного освітлення, оскільки при використанні джерел світла з 

дискретним (лінійчатим) спектром колір оточуючих предметів може відрізнятись 

від їх кольору при сонячному світлі. Для кількісного визначення достовірності 
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передачі кольорів різних об'єктів джерелом світла, використовується індекс 

кольоропередачі (CRI) [46]. Він розраховується при використанні 8 (іноді 14) 

стандартизованих зразків кольорів (TCS) і сягає значень від 1 до 100. Ще з 

1948 року природне світло вважається відмінним джерелом освітлення для гарної 

кольоропередачі [47] і для нього даний показник приймається за 100 (на практиці 

він сягає більше 90).  

Відповідно до існуючих нормативних документів (НД) та державних 

стандартів України [48-51], для внутрішнього освітлення, зокрема для офісного та 

побутового освітлення, рекомендовано CRI вище 80, а в деяких місцях з високими 

вимогами до кольоророзрізнення вище 90. Згідно п. 8 діючої постанови Кабінету 

Міністрів України №992 від 15 жовтня 2012р., мінімально допустимі значення 

індексу кольоропередачі світлодіодних світлотехнічних пристроїв та ламп 

становлять: для зовнішнього освітлення – 60, для внутрішнього освітлення – 70. 

Однак, дана постанова була створена 8 років тому і вже потребує оновлення. 

Хоча CRI є широко розповсюдженою стандартизованою метрикою, яка 

використовується в НД, міжнародних стандартах, і технічних умовах, в ній були 

виявлені певні обмеження при оцінці твердотільних джерел світла та при 

визначенні достовірності кольоропередачі насичених червоних кольорів, для яких 

може додатково використовуватись спеціальний індекс R9 [46]. Тому нещодавно 

були розроблені нові показники, такі як індекс точності відтворення кольорів Rf 

(fidelity index) та індекс насиченості Rg (gamut index), запропоновані 

Освітлювальним інженерним товариством Північної Америки (з англ. IES – The 

Illuminating Engineering Society of North America) та шкала якості світла CQS 

(Color Quality Scale) Національного інституту стандартів та технологій США (з 

англ. NIST – The National Institute of Standards and Technology) [52-55]. МКО 

рекомендує використовувати для наукових досліджень IES Rf та Rg замість 

CRI [56], оскільки вони можуть забезпечити більш повну оцінку кольоропередачі 

та наочне колірне векторне представлення, хоча вимоги для даних параметрів досі 

не відображені в НД.  



16 

Індекс точності Rf концептуально подібний до CRI, але є більш точним 

завдяки удосконаленій методиці розрахунку на базі 99 зразків кольорів (CES), які 

є рівномірно розподіленими у спектральному та колірному просторі (Рис. 1.2.). 

Індекс насиченості Rg вказує на насиченість кольору. Еталонне джерело має  

індекс насиченості 100. При Rg < 100 насиченість має тенденцію до зменшення, 

тобто кольори об'єкта при його освітленні певним джерелом стають більш 

тьмяним в порівнянні з освітленням еталонним джерелом. При Rg > 100 

насиченість має тенденцію до збільшення, тобто кольори стають більш яскравими 

та контрастними. 

 

Рис. 1.2. Тестові колірні зразки для розрахунку індексу кольоропередачі CRI (а) 

та індексу точності Rf (б). 

Таким чином, для відтворення природного освітлення джерело повинне мати 

CCT як денне світло та якомога вищі значення CRI і Rf. Однак варто також 

враховувати, що параметри природного світла змінюються залежно від часу доби та 

пори року, а також відрізняються в різних частинах Землі, що пов’язано зі зміною 

положення Сонця. Параметри природного світла також залежать від чистоти неба 

(хмарне / безхмарне). Тому наукові групи різних країн проводять дослідження 

параметрів природного світла, характерних для окремих регіонів [57-59].  

В Україні подібні дослідження проводились в день літнього сонцестояння та 

осіннього рівнодення при безхмарних погодних умовах на даху ІФН НАНУ 

(м. Київ, 50°23'27.3"пн.ш., 30°31'48.6"сх.д.) [59]. Одержані динаміки зміни 

освітленості (Е, клк) та ССТ протягом цих двох днів представлені на Рис. 1.3. 

Вимірювання ССТ здійснювалось двома методами при різній орієнтації 
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інтегруючої поверхні, яка з’єднувалась через оптичне волокно зі 

спектрорадіометром: 1) орієнтація датчика на зеніт, вертикально вгору; 

2) орієнтація на Сонце.  

 

Рис. 1.3. Динаміка зміни освітленості (Е, клк) та корельованої колірної 

температури (ССТ, К) впродовж дня літнього сонцестояння (а,б) та осіннього 

рівнодення (в,г) у м. Київ [59]. 

Освітленість та ССТ досягають максимальних значень близько першої 

години дня. Піднесення Сонця над горизонтом призводить до зростання ССТ в 

результаті домінування випромінювання у синій області спектру, що пов’язано з 

розсіюванням Релея та залежністю довжини шляху променів в атмосфері від 

положення Сонця. Близько опівдня, коли Сонце близько до зеніту, пряме сонячне 

світло значно переважає над розсіянням, тому значення обох типів вимірювань 

CCT збігаються. Через сезонну зміну положення Сонця, значення CCT в день 
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осіннього рівнодення дещо нижчі, ніж в день літнього сонцестояння в той самий 

час доби. 

Організм людини сформувався під впливом циклічних змін параметрів 

природного освітлення впродовж доби. Ці зміни викликають циркадні ритми 

регуляції фізіологічного стану людини [11,60,61] і поєднуються з біологічними 

циклами. Циркадний годинник людини характеризується періодом в 24,2 години 

[7] і синхронізується як з 24-годинним періодом Землі, так і з локальними циклами 

світло / темрява. Він визначає час багатьох важливих аспектів фізіології, 

метаболізму та поведінки людини, в тому числі цикли сну / неспання.  

Не візуальний вплив світла на організм людини, її самопочуття та продуктивність 

вже доведений [6,62,63]. Останні кілька десятиліть активно проводяться 

дослідження цього впливу, його природи та методів оцінки [7,64-66]. Активні 

дослідження в цьому напрямку [6-9] пов'язані з відкриттям у 2002 році 

світлочутливих гангліозних клітин сітківки ока (ГКС – ipRGC (intrinsic 

photosensitive Retinal Ganglion Cell)) [10], які містять фермент меланопсин і є 

доповненням до відомих раніше паличок та колбочок. Вони передають інформацію 

про освітлення на супрахіазматичне ядро, яке відповідає за циркадну та 

нейроендокринну системи людини через секрецію світлочутливого гормону 

мелатоніну шишкоподібною залозою [3,10-12,67]. Спрощену схему проходження 

нейроанатомічних процесів зорової та незорової систем [68] наведена на Рис. 1.4. 

 

Рис. 1.4. Схема нейроанатомічної системи, що керує зоровими та незоровими 

механізмами циркадної та нейроендокринної функції центральної нервової системи 

людини [68] 
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Біоритми людини регулюються гормонами мелатоніну («гормон сну») та 

кортизолу («гормону стресу», який відповідає за метаболізм та імунітет), секреція 

яких, в свою чергу, синхронізується зі світлом і визначається його спектральною 

характеристикою та яскравістю [3,4]. У людини рівень мелатоніну поступово 

зростає з початком сутінок та сягає максимуму між 2 – 3 годиною ночі, а потім 

поступово зменшується до світанку до денного рівня (Рис. 1.5.) [11]. Яскраве 

світло, особливо його короткохвильова компонента, понижує рівень мелатоніну, і, 

як результат, зменшує сонливість та збільшує роботоздатність (продуктивність) 

[62]. При порушенні циклу світло/темрява виникає десинхронізація біоритмів, яка 

спершу призводить до порушення сну, втоми і перепадів настрою, а з часом може 

викликати хронічні захворювання. Доведено, що зниження секреції мелатоніну 

вночі може привести до діабету, ожиріння та інших захворювань, навіть до раку 

[69,70], оскільки мелатонін перешкоджає порушенню ДНК канцерогенними 

речовинами. Крім того, відомим є використання світла при нестачі вітаміну D [5], 

захворюваннях шкіри та сезонних депресіях [71]. Нобелівську премію з фізіології 

та медицини 2017 року за роботи, пов'язані з цією сферою, можна розглядати як ще 

один доказ важливості циркадних ритмів і, як наслідок, правильної зміни 

параметрів освітлення для синхронізації з внутрішнім годинником. Тому важливо 

продовжувати вивчення впливу світла на людину та враховувати цей вплив при 

створенні світлового середовища. 

 

Рис. 1.5. Типові добові ритми кортизолу, мелатоніну, бадьорості та  температури 

тіла людини за природнім 24-годинним циклом світло / темрява [72]. 

Аналіз ГКС та спектральної чутливості секреції мелатоніну [3,12,73] 

показав, що циркадна та зорова системи людини мають різні функції чутливості. 
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Для першої пік чутливості знаходиться у синій області спектру, а для другої – у 

зеленій області спектру, на 555 нм для  фотопічного зору (при високому рівні 

освітленості та яскравості вище 3 кд/м2, коли переважають колбочки). Варто 

зазначити, що при зменшенні рівня освітленості, коли основна роль у 

світлосприйнятті належить паличкам (скотопічний зір), спектральна чутливість 

ока зсувається у сторону коротших довжин хвиль та має максимум на 507 нм.  

Перша модель циркадної спектральної чутливості була запропонована 

Галлом (Gall et al.) [74], а її максимум знаходився в області 445 – 465 нм. Пізніше 

Ри (Rea et al.) [75] запропонували більш точну модель, яка базується на 

нейрофізіології та нейроанатомії сітківки ока та враховує дослідження [3,73] 

нічного пригнічення мелатоніну, спричиненого світлом з різним спектральним 

розподілом. На Рис. 1.6. представлено функції спектральної світлової чутливості 

ока V(λ) та спектральної циркадної чутливості с(λ) за моделлю Галла (Gall et al.) 

[74] та Ри (Rea et al.) [75], а також приклад спектру випромінювання типового 

нейтрального білого (NW) світлодіода РNW(λ) з ССТ 4026 К. 

 

Рис. 1.6. Функція спектральної світлової (фотопічної) чутливості ока V(λ), 

функція спектральної циркадної чутливості с(λ) за моделлю Галла (Gall et al.) [74] 

та Ри (Rea et al.) [75], та приклад спектру випромінювання білого світлодіода РNW(λ) 

з ССТ 4026 К. 
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Для кількісної оцінки невізуального циркадного впливу світла 

використовують три основні параметри: 

1) коефіцієнт циркадної ефективності aCV, який є відношенням 

інтегралів циркадних та фотометричних функцій (візуального та невізуального 

впливу): 
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2) циркадне світло CLA – циркадний аналог світлового терміну 

освітленість. Значення CLA нормалізовано за допомогою випромінювання 

абсолютно чорного тіла при 2856 К при 1000 лк, яке має значення CLA 1000 

[67,75]. 

3)  циркадний стимул CS [67,76] – відсоток пригнічення мелатоніну, 

який розраховується за годину експозиції припускаючи, що зіниця має фіксований 

діаметр 2,3 мм [67,76]. Він може становити від 0 до 70%, де 5% –  робочий поріг, 

35% і 70% – рівні напівнасичення та насичення циркадного збудження, відповідно 

[7]. Ці параметри визначаються переважно спектральним розподілом джерела 

світла, а на значення циркадного світла CLA та циркадного стимулу CS також 

впливає освітленість рогівки (Ev cor) і час експозиції. 

Варто також враховувати, що зорова ефективність людини залежить не 

тільки від якості освітлення, але й від її власних фізіологічних особливостей. У 

цьому відношенні вік є важливим критерієм. Потреби в освітленні збільшуються 

з віком [72,77], що пов’язано з погіршенням пропускання кришталика ока через 

його поступове жовтіння [3]. На Рис.1.7. наведено відносну кількість світла, 

необхідного для читання добре друкованої книги, у різному віці та порівняння 

пропускання кришталика різних вікових груп.  

Вимоги, встановлені в європейських та українських НД добре відповідають 

молодим особам, однак при розробці систем освітлення потрібно враховувати 

необхідність більших рівнів освітлення на робочих місцях людей старшого віку. 
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Крім того, з віком прогресивно зменшується здатність вироблення мелатоніну, що 

призводить до суттєвого зменшення різниці між нічним та денним рівнем гормону 

[78], і нормалізація динаміки мелатоніну може компенсувати пов’язані зі 

старінням процеси. 

 

Рис. 1.7. Потреба в світлі у різному віці для читання друкованого тексту (а) та 

коефіцієнт пропускання кришталика для різних вікових груп, як відсоток від 

значення при 560 нм для новонароджених (б) [72]. 

При створенні проєкту освітлення шкіл, дитячих садків тощо, важливо 

також враховувати особливості зору дітей. Очі дитини дуже чутливі до світла, 

оскільки вони мають більший діаметр зіниці, а кришталик дитини до 10 років 

практично не здатний відсікати шкідливе УФ випромінювання і тому пропускає 

близько 75% таких променів. Для порівняння, в 25 років кришталик пропускає 

лише близько 10%. 

Таким чином, для створення комфортного світлового середовища важливо 

прагнути відтворити всі характеристики природного освітлення, зокрема: високий 

рівень кольоропередачі (CRI, Rf); динамічну зміну ССТ; динамічну зміну 

освітленості; зміну параметрів циркадного впливу відповідно до часу доби та виду 

діяльності. Сьогодні дослідження і технології досягли такого рівня, що функції і 
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призначення штучного освітлення можуть бути переглянуті і потенційно значно 

розширені. І важливо розробити підхід дизайну освітлення, який врахує циркадні 

та візуальні аспекти, а також вікові особливості. 

 

1.2. Існуючі системи внутрішнього освітлення. 

Природне освітлення є найбільш комфортним для людини, воно регулює 

психоемоційний стан та позитивно впливає на здоров'я в цілому. Тому активно 

досліджується питання якості світла, поліпшення енергоефективності та світлової 

ефективності, здоров'я та комфорту працівників та студентів при використанні 

різних систем внутрішнього освітлення [63,79-81]. 

Виділяють три типи внутрішнього освітлення:  

1) природне освітлення, створене прямим та розсіяним в атмосфері Землі 

сонячним світлом, яке проникає в приміщення через світлові прорізи (вікна) чи 

систему дзеркал;  

2) штучне освітлення, створене штучними джерелами світла, зокрема 

лампами розжарювання, газорозрядними джерелами, світлодіодними джерелами, 

тощо; 

3) комбіноване освітлення, при якому недостатнє згідно нормам НД 

природне освітлення доповнюється штучним (Рис. 1.8.). 

Природнє освітлення є найбільш бажаним, однак його доступність 

обмежена в часі і просторі. Наприклад, вночі не вистачає або повністю відсутнє 

денне світло; будівлі можуть бути занадто глибокими, щоб забезпечити достатню 

кількість природного світла по всьому простору; деякі приміщення взагалі не 

мають вікон. Крім того, реалізація конструктивних рішень для забезпечення 

максимальної кількості природного світла можлива на етапі будівництва, однак є 

недоцільною або занадто складною у вже існуючих спорудах. Тому для 

доповнення природного освітлення варто використовувати штучні джерела 

світла. Однак варто пам’ятати, що правильне застосування стратегії природного 

освітлення підвищує візуальний комфорт та енергоефективність [82]. 
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Рис. 1.8. Типи внутрішнього освітлення. 

У приміщеннях, де взагалі відсутнє природне освітлення, окрім класичних 

штучних СО, пропонуються системи віртуального природного освітлення 

(СВПО), так звані «віртуальні вікна», які штучно забезпечують відтворення 

спрощеного виду неба при реалістичному зовнішньому вигляді вікон [83-85]. 

Найпростіші СВПО представлені серією штучних джерел світла (трубчатих 

люмінесцентних ламп) за дифузною поверхнею. Вони здатні поступово змінювати 

інтенсивність випромінювання, імітувати схід та захід Сонця, а також створювати 

відчуття наявності сонячного світла всередині приміщення за рахунок 

додаткового параболічного алюмінієвого рефлектора. Більш складні системи 

створені для додаткового відтворення виду за вікном при використанні статичних 

напівпрозорих фотографій перед лайтбоксом або рідкокристалічних дисплеїв з 

записаними реалістичними змінними зображеннями [86]. Серед останніх 

розробок – представлені Mitsubishi Electric стельові світильники Misola (Рис. 1.9.), 

які мають блакитний «небесний» відтінок та створюють ілюзію неба за вікном 

[87]. СО випромінює світлодіодне світло з торців, імітуючи ефект розсіювання 

Релея, при цьому завжди світяться лише три грані, а четверта створює тінь, за 

Внутрішнє освітлення 

Природне освітлення: 

– пряме та розсіяне 

сонячне світло; 

– місячне світло. 

Штучне освітлення 

– лампи розжарювання; 

– газорозрядні джерела 

світла; 

– світлодіодні джерела 

світла, тощо. 

Комбіноване освітлення 

(поєднання природного 

та штучного 

освітлення). 

За розташуванням світлових прорізів:  

– бокове;  

– верхнє;  

– комбіноване. 

– Загальне; 

– місцеве (локалізоване); 

– комбіноване. 
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рахунок чого складається враження природного освітлення і відтворення зміни 

кута падіння світла, обумовлене рухом сонця по небосхилу. Крім того, є функція 

зміни відтінку світла для імітації ранок, день та ранній вечір. Застосування СВПО 

є особливо корисним людям, які працюють в приміщеннях без природного 

освітлення, а також в медичних закладах без вікон (інтенсивна терапія, кімната 

МРТ тощо) для зниження рівня тривоги пацієнтів. 

 

 

Рис. 1.9. Конструкція стельових світильників Misola, розроблених  

Mitsubishi Electric [87]. 

Найбільш розповсюдженим є комбіноване освітлення, при якому природне 

освітлення доповнюється штучними СО на основі ламп розжарювання, 

газорозрядних та світлодіодних джерел світла, тощо. Лампи розжарювання 

характеризуються суцільним спектром випромінювання, за рахунок чого мають 

індекс кольоропередачі максимально наближений до 100. Однак, світлова 

ефективність таких ламп становить 10 – 15 лм/Вт, оскільки близько 90% 

витраченої електроенергії перетворюється в тепло. Крім того, вони 

характеризуються малим строком служби (близько 1 000 год.). Газорозрядні 

джерела світла є більш ефективними (до 150 лм/Вт для натрієвих ламп [88]) і в 
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залежності від типу газу та люмінофорної суспензії (за наявності) можуть 

випромінювати світло різного спектрального складу, однак для всіх 

газорозрядних ламп характерний лінійчатий спектр. Дані джерела світла містять 

шкідливі пари металів (натрій, ртуть), потребують використання 

пускорегулюючого апарату та часто мають пульсації світлового потоку, які 

призводять до стробоскопічного ефекту та поганого самопочуття. Крім того, при 

застосуванні ламп розжарювання та газорозрядних ламп існує складність 

формування заданого просторового розподілу сили світла. 

Винахід синього світлодіода поклав початок новій ері в освітленні та надав 

нові функціональні можливості для створення СО [89]. Твердотільні світлодіодні 

джерела світла на сьогоднішній день є найбільш енергоефективними (вважається 

досяжною світлова ефективність 250 – 350 лм/Вт) [13-15] та дозволяють отримати 

біле світло з високими значеннями індексу кольоропередачі.  

На Рис. 1.10 наведено порівняння спектральних характеристик лампи 

розжарювання, люмінесцентних та світлодіодних ламп, а також стандартного 

джерела МКО D65 (6504 К), який відповідає освітленню усередненим денним 

світлом, з близькими значеннями ССТ –– теплі відтінки з ССТ близько 2800 К 

(Рис. 1.10а) та холодні відтінки ~ 6500 К (Рис. 1.10б). Спектральні характеристики 

нормовані на однакове значення загального світлового потоку. 

Безперечними перевагами світлодіодних джерел світла є малі геометричні 

розміри світловипромінюючих елементів та проста керованість геометрією 

модулів, що сприяє широким можливостям по конфігуруванню світлового поля, 

тривалий термін служби за умови коректних теплових умов використання в 

готовому пристрої [15,16], екологічність (оскільки вони не містять шкідливі пари 

металів), а також можливість зменшення витрат електроенергії на освітлення та 

обслуговування електромережі, і спростити створення автоматизованих систем 

керування мережами освітлення. 

Програмований контроль декількох типів світлодіодів, що випромінюють в 

різних спектральних діапазонах, дозволяє створити керовані та інтелектуальні 

СО, які мають не лише функції вмикання/вимикання та регулювання яскравості, 
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але й спектральну (колірну) маніпуляцію, що підвищує якість результуючого 

світла [16]. 

 

Рис. 1.10. Співставлення спектрів теплих (а) та холодних (б) відтінків білого 

світла джерел різної природи (~ 2800 К та 6500К, відповідно). 

1.3. Методи отримання білого світла при використанні твердотільних джерел 

світла. 

Твердотільні джерела світла за своєю природою не є  джерелом білого 

світла. Вони випромінюють близьке до монохроматичного світло, завдяки чому є 

дуже ефективними для кольорового та сигнального освітлення, наприклад, для 

світлофорів та попереджувальних знаків. Біле світло може бути отримане при 

використанні світлодіодів трьома способами (Рис. 1.11): 
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1. При використанні монохроматичного синього (напр., InGaN) або 

ультрафіолетового (УФ) світлодіода з нанесеною на нього люмінофорною 

суспензією (напр., ітрій -алюмінієвий гранат, легований тривалентним церієм) 

[13,90], яка поглинає синє світло та частково перевипромінює його в області 

менших значень енергії (так звані люмінофорні світлодіоди); 

2. При використанні декількох різних монохроматичних світлодіодів 

(напр., червоного, зеленого та синього), комбіноване випромінювання яких 

сприймається як біле світло; 

3. При комбінованому використанні люмінофорних та 

монохроматичних світлодіодів. 

 

Рис. 1.11. Методи отримання білого світла при використанні світлодіодів. 

Крім того, наразі активно досліджується новий тип світлодіодів на 

квантових точках (QD-LEDs), в якому на синьому світлодіоді замість 

люмінофорної суспензії використовується гнучка лінза, заповнена рідкою 

субстанцією з наночастинками напівпровідників (кадмію, селену, цинку, сірки) 

[91,92]. При потраплянні на ці наночастинки («квантові точки») електронів з 

синього світлодіода, вони починають випромінювати помаранчеве або зелене 

світло (залежно від матеріалу та розміру частинок), при змішуванні якого 

утворюється біле світло. Дана технологія покликана підвищити ефективність 

світлодіодів. 

Варіантом підвищення параметрів кольоропередачі є розробка 

неорганічних люмінофорних суспензій, синтезованих при використанні 
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високотехнологічних і дуже дорогих установок, які дозволяють досягти значень 

CRI білих світлодіодів до 98, а також більш проста розробка органо-неорганічних 

фотолюмінофор, які забезпечують CRI до 96 [93].  

Перспективним методом отримання білого світла є модифікація класичних 

люмінофорних світлодіодів – технологія Sunlike компанії Seoul Semiconductor 

[94], яка передбачає використання фіолетового світлодіода (418 – 426 нм), 

вкритого трикомпонентною люмінофорною суспензією, яка перетворює 

фіолетове світло в повноспектральне з повноцінною червоною, зеленою та 

синьою компонентами (Рис. 1.12).  

 

Рис. 1.12. Технологія Sunlike компанії Seoul Semiconductor [94]. 

Дана технологія дозволяє знизити рівень випромінювання в синій області 

спектру та усунути провал в зеленій області, який є характерним для всіх 

класичних люмінофорних світлодіодів. Світлодіоди серії Sunlike забезпечують 

результуюче біле світло зі спектральною характеристикою, яка є близькою до 

спектральної характеристики денного світла, та індексом кольоропередачі 97. 

Однак, ССТ таких світлодіодів є фіксованою. 

Теоретичні та практичні дослідження вчених та виробників світлотехнічної 

продукції спрямовані на створення СО регульованого білого світла (регульованої 

корельованої колірної температури (ССТ)). Методи отримання регульованого 

білого світла в СО базуються на використанні двох або більше світлодіодів різного 

типу. Прикладом найбільш простого варіанту реалізації таких СО є WW-системи 



30 

(WarmWhite / CoolWhite) на базі двох білих люмінофорних світлодіодів різної CCT 

[17,18], наприклад 3000 К та 6500 К. Вони дозволяють задавати задовільну 

динаміку зміни інтенсивності та відтінку білого світла, але значення CRI та 

діапазон досяжних координат колірності (ССТ) результуючого світла 

визначаються та обмежені параметрами білих світлодіодів, які використовуються 

(Рис. 1.13а). Тобто, в WW-системах не можна отримати більше двох значень ССТ 

світла з координатами колірності на кривій Планка. 

Використання для подібних СО набору з трьох різних монохроматичних 

світлодіодів, зокрема трихроматичних систем RGB (червоний / зелений / синій) та 

RYC (червоний / жовтий / синій), [19-21] дозволяє отримати результуюче біле 

світло у ширшому діапазоні ССТ, зокрема вздовж кривої Планка або локусу 

денного світла на колірній діаграмі МКО, а також створювати освітлення з 

колірними відтінками. Таким чином, можна отримати будь-яку точку на діаграмі 

МКО, координати колірності якої лежать всередині трикутника Максвелла [95], 

утвореного використаними монохроматичними світлодіодами (Рис. 1.13б). 

Однак, такі системи забезпечують низькі значення світлової ефективності. 

 

Рис. 1.13. Колірна діаграма МКО з прикладом можливого діапазону 

корельованих колірних температур  в WW-системах (а) та RGB-системах (б). 
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Найбільш перспективними з точки зору створення штучного освітлення з 

параметрами, наближеними до природного світла, є тетрахроматичні системи [18-

20,22,23,26,95,96], в яких до набору з трьох кольорових світлодіодів додається 

один широкосмуговий світлодіод, за рахунок чого вони пропонують набагато 

більше комбінацій візуальних і невізуальних параметрів результуючого світла, 

ніж 2- та 3-складові системи [17-21]. Прикладами тетрахроматичних систем є 

RGBW (червоний / зелений / синій / білий) та RGBA (червоний / зелений / 

синій /бурштиновий) системи.  

Однак, якщо в системах на базі 2 або 3 світлодіодів різного типу внесок 

випромінювання світлодіодів у результуюче біле світло визначається однозначно, 

то в системах з 4 та більше типами світлодіодів виникає проблема 

неоднозначності вирішення задачі отримання білого світла [18], що потребує 

накладання додаткових умов та більш складні алгоритми керування для 

розрахунку оптимальної яскравості світлодіодів. Дослідники [23,24] 

продемонстрували нескінченну кількість спектральних рішень при заданих 

координатах колірності за рахунок зміни інтенсивності випромінювання 

світлодіодів. Крім того, широкий спектр світлових та колірних параметрів 

окремих світлодіодів, що можуть бути використані в СО, дає дуже велику 

кількість варіантів для їх комбінованого використання [18]. 

Існуючі СО [18-20] мають свої переваги та недоліки, проте більшість з 

описаних рішень не можна вважати оптимальними з точки зору забезпечення 

високих значень кольоропередачі та світлової ефективності, а також оптимальних 

значень параметрів циркадного впливу в широкому діапазоні ССТ.  Для 

вирішення цієї проблеми науково-дослідницька діяльність зосереджена на 

розробці нових типів люмінофорів, вивченні ефекту використання квантових 

точок [25], створенні СО при використанні більше 10 світлодіодів різного типу 

[26,27], однак дані рішення потребують введення нових технологічних процесів 

та використання дороговартісних нетипових компонентів. 
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1.4. Аналіз проблеми неоднозначності вирішення задачі отримання білого 

світла в RGBW-системах освітлення. 

Використання тетрахроматичних систем освітлення призводить до 

неоднозначності в визначенні пропорцій інтенсивності випромінювання 

світлодіодів для отримання заданої точки на колірній діаграмі МКО. 

CCT джерела світла визначається через u,v діаграму або координати 

колірності, наприклад через x, y і z для МКО 1931р. [41,43]. Якщо освітлювальна 

система складається з трьох світлодіодів, які випромінюють світло основних 

кольорів (червоного, зеленого та синього), результуючі координати колірності 

можуть бути виражені у вигляді: 
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де елементи матриці – координати колірності світлодіодів [13], а R, G, та B – 

відповідні яскравості світлодіодів. Така процедура дає змогу знайти область на CIE 

x,y діаграмі колірності (через нормалізацію, z = 1 - x - y), в межах якої колір 

змінюється за рахунок зміни R, G і B. При використанні трьох основних кольорів 

(RGB) область утворює трикутник, відомий як трикутник Максвелла [95]. 

З формули (1.1) випливає, що яскравість світлодіодів виражається 

однозначно через результуючі координати колірності та обернену матрицю значень 

координат колірності RGB світлодіодів наступним чином: 
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Використання трьох основних кольорів добре працює в дисплеях, але воно 

не спрацьовує в освітленні, через низький індекс кольоропередачі [45,97]. Для 

підвищення цього показника можна додати четвертий світлодіод, наприклад, білий 

люмінофорний, бурштиновий або лаймовий. Використання білого світлодіода з 

широкою спектральною характеристикою дозволяє переробити результуючий 
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спектр випромінювання або, іншими словами, змінювати індекс кольоропередачі 

при фіксованій CCT. При цьому межі трикутника Максвелла, утвореного RGB 

світлодіодами, не змінюються. 

При використанні чотирьох світлодіодів, рівняння (1.1) набуває вигляду: 
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де W – яскравість білого світлодіода, а XW, YW, ZW – його координати колірності. 

Оскільки в цьому випадку є чотири змінних при трьох рівняннях, результуюче 

RGBW світло з заданими координатами колірності може бути отримано безліччю 

способів [23,24]. Тому необхідне накладання додаткових умов для однозначного 

визначення співвідношення внесків інтенсивності випромінювання світлодіодів 

системи для генерації світла з заданими координатами колірності, а також більш 

складні алгоритми керування для розрахунку оптимальної яскравості складових 

світлодіодів. 

1.5. Постановка завдання дослідження та часткових завдань дисертації 

Наведений у попередніх розділах аналіз впливу світла на психофізичний 

стан людини, існуючих систем внутрішнього освітлення та методів отримання 

білого світла при використанні твердотільних джерел світла дозволяє зробити 

висновок, що розробка систем внутрішнього освітлення потребує комплексного 

підходу для забезпечення комфортного світлового середовища з точки зору 

відтворення параметрів природного освітлення, зокрема високого рівня 

кольоропередачі, динамічної зміни відтінку білого світла, освітленості та 

параметрів циркадного впливу відповідно до часу доби та виду діяльності, а також 

з точки зору їх енергоефективності та простоти реалізації. Недоліком існуючих 

систем освітлення є те, що вони не забезпечують одночасно високі значення 

кольоропередачі та світлової ефективності при комфортних рівнях циркадного 

впливу в широкому діапазоні ССТ, або використовують нетипові світлодіоди та 
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громіздкі обчислювальні алгоритми, які суттєво підвищують вартість готової 

продукції. 

З огляду на це, метою дисертаційної роботи є розроблення методів 

змішування кольорів тетрахроматичних світлодіодів для відтворення природного 

білого світла. 

Відповідно до поставленої мети, основні завдання досліджень, полягають в 

наступному: 

1. Провести порівняльний аналіз існуючих методів отримання білого 

світла при використанні твердотільних джерел світла для визначення їх недоліків 

та проблем реалізації. 

2. Розробити методи отримання білого світла з параметрами, 

наближеними до природного, в системах освітлення на тетрахроматичних 

світлодіодах при використанні трьохканальної системи керування. 

3. Розробити метод визначення потенційних можливостей систем на 

тетрахроматичних світлодіодах для отримання максимальних значень світлової 

ефективності та кольоропередачі, а також оптимальних параметрів циркадного 

впливу. 

4. Визначити критерії для оптимізації параметрів світлодіодних систем 

освітлення на тетрахроматичних світлодіодах в залежності від сфери застосування. 

5. Визначити вплив параметрів білого світлодіода в тетрахроматичних 

системах освітлення на візуальні та циркадні параметри результуючого світла.  

6. Розробити макет системи групового керування світлодіодами для 

експериментальної перевірки методів змішування кольорів. 

Об’єктом дослідження є процеси відтворення природного білого світла, а 

предметом дослідження – системи освітлення на тетрахроматичних світлодіодах. 

Висновки до розділу 1 

На основі проведеного порівняльного аналізу існуючих систем внутрішнього 

освітлення та методів отримання білого світла при використанні твердотільних 

джерел світла було виявлено необхідність розробки нових методів визначення 
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співвідношень інтенсивності випромінювання компонентів світлодіодних систем 

для отримання результуючого білого світла з параметрами, наближеними до 

природного, які фактично є певними додатковими умовами, які призводять з 

одного боку до однозначності вирішення задачі отримання білого світла в 

чотирьохкомпонентних системах, а з іншого забезпечують природні значення 

параметрів візуального та не візуального впливу результуючого білого світла на 

людину. 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ОТРИМАННЯ БІЛОГО СВІТЛА В RGBW 

СИСТЕМАХ ОСВІТЛЕННЯ. 

2.1. Метод мінімізації внеску RGB-компоненти. 

2.1.1. Мінімізація внеску RGB-компоненти як умова для однозначності вирішення 

задачі отримання білого світла в RGBW-системах. 

Системи освітлення на основі RGBW світлодіодів, шляхом зміни 

співвідношення між інтенсивністю їх компонентів (зміни внесків кожного 

світлодіода у результуюче світло), дозволяють у широкому діапазоні змінювати 

параметри результуючого світла [22,23], тому такі системи є перспективними для 

використання в керованих та інтелектуальних СО [16]. В 4-х компонентних 

системах за рахунок зміни внесків світлодіодів можлива нескінченна кількість 

спектральних рішень з однаковими координатами колірності, але різними 

візуальними (наприклад, індекс кольоропередачі) та невізуальними (наприклад, 

параметр циркадного впливу) параметрами. Тому для інтелектуальних систем 

освітлення з чотирма та більше типами світлодіодів необхідно розробляти 

математичні алгоритми з додатковими умовами, щоб задача визначення 

співвідношення інтенсивні між компонентами системи для генерації світла заданої 

корельованої колірної температури (ССТ) мала однозначне рішення [18]. 

Запропоновано алгоритм однозначного визначення внесків світлодіодів в RGBW-

системах для отримання високих значень індексу кольоропередачі та світлової 

ефективності у широкому діапазоні корельованої колірних температур, який 

передбачає одночасну роботу трьох світлодіодів з чотирьох для додаткового 

спрощення системи [32,40]. 

Для створення RGBW системи з параметрами, наближеними до природного, 

тобто для забезпечення високого індексу кольоропередачі у широкому діапазоні 

ССТ, використовуємо умову мінімізації внеску RGB-компоненти у генерацію 

світла. 

У RGBW системі червоний, синій і зелений світлодіоди за рахунок вузьких 

спектрів випромінювання характеризуються яскраво вираженими колірними 

відтінками. При цьому типові на сьогоднішній день білі люмінофорні світлодіоди, 
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завдяки їх широким спектрам випромінювання, мають характерні спектри, 

індекси кольоропередачі яких (понад 70) значно вищі за параметри будь-якого 

відтінку білого світла, згенерованого за допомогою тільки трьох кольорових 

світлодіодів. Тому можна припустити, що для забезпечення високих значень 

індексу кольоропередачі в СО потрібно забезпечити значний внесок в 

результуюче світло білого люмінофорного світлодіода. При цьому використання 

кольорових світлодіодів звести до забезпечення переміщення координат 

результуючого білого світла по кривій Планка, оскільки розташування на ній 

координат колірності асоціюється з наближеним до природного білим світлом. 

Очікується, що мінімізація внеску RGB-компонент, що еквівалентно максимізації 

внеску білого люмінофорного світлодіода, наблизить спектральну 

характеристику результуючого білого світла до спектральної характеристики 

природного денного світла, оскільки основний спектр білого люмінофорного 

світлодіода доповнюватиметься без різких піків внеском RGB-компоненти. Це, як 

результат, наблизить параметри системи до параметрів природного денного 

світла. 

Більш того, оскільки світлова ефективність кольорових червоного, синього 

та зеленого світлодіодів значно нижче за світлову ефективність білого 

люмінофорного світлодіода, можна припустити, що мінімізація внеску RGB-

компоненти дозволить отримати оптимальні значення світлової ефективності 

системи в цілому при її одночасному спрощені. 

Розглянемо детально розроблений метод синтезу білого світла на основі 

мінімізації внеску RGB світлодіодів. Для цього використаємо колірну діаграму 

МКО 1931 р., у xyY просторі якої розташовані шість точок з координатами 

колірності (x, y): 

– білого люмінофорного світлодіода – CW (xW, yW); 

– кольорових червоного, зеленого та синього світлодіодів – R, G, B; 

– сумарного світла, яке генерується кольоровими RGB світлодіодами – 

CRGB (xRGB, yRGB); 



38 

– результуючого білого світла з координатами колірності на кривій 

Планка, яке потрібно отримати системою освітлення – CLS (xLS, yLS). 

 

Рис. 2.1 Колірна діаграма МКО з прикладами координат колірності світла, яке 

може бути отримане системою освітлення (CLS1, CLS2), координати білого 

світлодіода (CW), та сумарного світла кольорових RGB світлодіодів (CRGB1, CRGB2). 

Оскільки точка результуючого білого світла CLS є сумою випромінювання 

білого люмінофорного світлодіода (точка CW) та сумарного світла кольорових 

світлодіодів (точка CRGB), ці три точки лежать на прямій лінії, і точка CLS 

знаходиться між CW та CRGB. У системі, що розглядається, точка CLS обрана на 

кривій Планка, але вона також може бути розміщена близько до кривої Планка. 

Внесок випромінювання світлодіода в змішування кольорів обернено 

пропорційний відстані між координатами колірності цього світлодіода та 

координатами результуючого світла (CLS). Таким чином, для виконання умови 

мінімізації внеску RGB складової необхідно, щоб координати колірності світла 

RGB світлодіодів (CRGB) були якомога більше віддалені від точки CLS. Для 

виконання цієї умови необхідно, щоб точка CRGB лежала на стороні трикутника 
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Максвелла з вершинами RGB [95], як це показано в прикладах на Рис.2.1, де 

координати колірності результуючого білого світла (CLS1 та CLS2) знаходяться на 

кривій Планка, а координати колірності сумарного світла кольорових RGB 

світлодіодів (CRGB1 та CRGB2) лежать на стороні трикутника  

Максвела GB. 

Варто відзначити, що для одержання світла з координатами колірності, що 

лежать на одній зі сторін трикутника Максвела, потрібно лише два з трьох 

світлодіодів. В продемонстрованих на Рис. 2.1 прикладах, які є найбільш 

характерними для реальних ситуацій, використовуються два кольорові світлодіоди 

– зелений та синій, при цьому третій, червоний, світлодіод вимикається. Таким 

чином, умова мінімізації внеску RGB-компоненти у генерацію білого світла 

приводить до використання трьох світлодіодів – білого люмінофорного та двох 

кольорових  світлодіодів – для одержання результуючого білого світла, координати 

колірності якого лежать на кривій Планка (CLS). 

Вибір двох кольорових світлодіодів, які потрібно використати для генерації 

білого світла з заданими координатами колірності, залежить від розташування 

точки CLS та координат колірності білого світлодіода (CW) на колірній діаграмі 

МКО. Так, наприклад, до білого світлодіода переважно додається 

випромінювання зеленого та синього світлодіодів, коли потрібно отримати 

результуюче біле світло з корельованою колірною температурою, вищою за 

корельовану колірну температуру базового білого люмінофорного світлодіода 

(ССТW), тобто коли точка CLS знаходиться всередині трикутника  BGCW. Якщо ж 

потрібно отримати точку CLS з ССТ, нижчою за ССТW, то використовуються 

переважно зелений та червоний світлодіоди, оскільки точка CLS знаходиться 

всередині трикутника GRCW. Якщо координати колірності базового білого 

світлодіода лежать вище кривої Планка можливі випадки, коли потрібно 

використовувати червоний та синій кольорові світлодіоди. Тобто, точка СRGB 

визначається як точка перетину променю з початковою точкою у координатах 

колірності білого світлодіода (xW, yW), що проходить крізь точку на кривій Планка, 

яка відповідає необхідній колірній температурі (xLS, yLS), з однією зі сторін 
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трикутника Максвела (BG, GR або RB). Використовуються два кольорові 

світлодіоди, які лежать на стороні трикутника Максвела, яку перетнув промінь, а 

світлодіод, що лежить навпроти цієї сторони відключають. Також можливі 

випадки, коли необхідно використати лише один кольоровий світлодіод з трьох, 

а саме, коли промінь, який починається в точці CW та проходить крізь точку CLS, 

потрапляє в одну з вершин трикутника RGB. 

Для генерації результуючого світла CLS, необхідно визначити внесок в нього 

кожного світлодіода. Дані внески можуть бути виражені у вигляді вагових 

коефіцієнтів gR, gG, gB, gW для R, G, B та W світлодіодів відповідно, які 

визначаються через їх координати колірності. Оскільки координати колірності 

можна розглядати як геометричні координати у двовимірному просторі, можна 

працювати з ними, як з компонентами векторів у xy-просторі. Зокрема, WC


 можна 

представити як вектор, який має початок у точці (0,0) та кінець у точці CW (xW, yW). 

Аналогічно можна представити вектори RC


, GC


, BC


, LSC


, RGBC


 (Рис. 2.2).  

 

Рис. 2.2 Векторне представлення змішування кольорів в тетрахроматичній 

системі освітлення 

Вектор RGBC


 може бути виражений через вектори WC


 та LSC


: 

 WLSRGB CCC


 1       (2.1) 
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де λ1 – додатній коефіцієнт. В той же час він повинен закінчуватись на одній зі 

сторін трикутника Максвела. Цю умову можна подати у вигляді рівняння (2.2а) у 

випадку, якщо точка CRGB лежить на стороні BG, у вигляді рівняння (2.2б), якщо 

точка CRGB лежить на стороні GR та у вигляді рівняння (2.2в), якщо точка CRGB 

лежить на стороні BR: 

 GBGRGB CCCC


 2      (2.2а) 

 GRGRGB CCCC


 2      (2.2б) 

 RBRRGB CCCC


 2      (2.2в) 

де λ2 – інший додатній коефіцієнт. Рівняння (2.1) та (2.2) можна перетворити на три 

наступні: 

   GBGWLS CCCCC


 21      (2.3a) 

   GRGWLS CCCCC


 21      (2.3б) 

   RBRWLS CCCCC


 21      (2.3в) 

При використанні координат колірності кожне з рівнянь (2.3) розкладається 

на два рівняння, що дозволяє знайти  коефіцієнти λ1 та λ2. Фізичний зміст, коли 

точка CRGB лежить на одній зі сторін трикутника Максвелла, має лише одне з 

рівнянь (2.3), в якому обидва коефіцієнти λ1 та λ2 додатні. При цьому 

передбачається, що координати колірності для CLS і CW не збігаються. При 

підстановці в рівняння (2.3а) координат колірності (xLS, yLS), (xW, yW), (xB, yB) та 

(xG, yG), отримуємо: 

   
     GBWLSGBWLS

GBGGBG

xxyyyyxx

xxyyyx




1    (2.4) 

   
     GBWLSGBWLS

WLSGWLSG

xxyyyyxx

xxyyyx




2    (2.5) 

при підстановці (xLS, yLS), (xW, yW), (xR, yR) та(xG, yG) в (2.3б): 

   
     GRWLSGRWLS

GRGGRG

xxyyyyxx

xxyyyx




1     (2.6) 
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     GRWLSGRWLS

WLSGWLSG

xxyyyyxx

xxyyyx




2    (2.7) 

та при підстановці (xLS, yLS), (xW, yW), (xB, yB) та(xR, yR) в (2.3в): 

   
     RBWLSRBWLS

RBRRBR

xxyyyyxx

xxyyyx




1     (2.8) 

   
     RBWLSRBWLS

WLSRWLSR

xxyyyyxx

xxyyyx




2     (2.9) 

Визначивши коефіцієнти λ1 та λ2, можна знайти координати колірності 

точки сумарного результуючого світла кольорових світлодіодів CRGB. Якщо, 

наприклад, точка CRGB знаходиться на стороні трикутника Максвела BG (2.3a), то 

координати колірності CRGB розраховуються за рівнянням (2.1) через координати 

колірності xLS, yLS, xW, yW, xB, yB, xG, yG, при підстановці замість λ1 правої частини 

рівняння (2.4): 

   
     

 WLS

GBWLSGBWLS

GBGGBG
RGB xx

xxyyyyxx

xxyyyx
x 




   (2.10) 

   
     

 WLS

GBWLSGBWLS

GBGGBG
RGB yy
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Для інших сторін (GR і RB) проводяться аналогічні операції. Так, для сторони GR 

в рівняння (2.1) підставляємо праву частину рівняння (2.6) та отримуємо: 
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Для сторони RB в рівняння (2.1) підставляємо праву частину рівняння (2.8): 
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Можна представити співвідношення між ваговими коефіцієнтами gW та gRGB, 

які відповідають внеску базового білого люмінофорного світлодіоду та сумарному 

внеску кольорових RGB світлодіодів в результуюче біле світло, відповідно, як: 

11  
RGB

W

g

g
      (2.16) 

В представленій системі СRGB утворена двома з трьох кольорових 

світлодіодів. Так, якщо значення λ1 та λ2 виявилися додатними для рівняння (2.3а), 

то червоний світлодіод залишається вимкненим (тобто його ваговий внесок рівний 

нулю: gR = 0), а співвідношення між ваговими внесками зеленого та синього 

світлодіодів (gG та gB, відповідно) задається рівнянням: 

  12  
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B

g

g
      (2.17) 

У той же час потрібно враховувати, що: 

RGBGB ggg       (2.18) 

Додатковою важливою умовою є те, що яскравість кожного з чотирьох 

світлодіодів W, R, G, B, використаних в системі освітлення, не повинна 

перевищувати їх реальних максимальних значень. 

Таким чином, координати колірності результуючого світла xLS, yLS
 можна 

записати у вигляді: 
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В той же час, координати колірності можна виразити з рівняння (1.3): 
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У такому випадку координати xLS, yLS можна записати у вигляді: 
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де Ci = Xi + Yi + Zi, а підіндекс і означає R, G, B та LS. 

Оскільки всі координати можна нормувати на CLS або, що еквівалентно, на 

XLS + YLS + ZLS = 1, отримуємо: 
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З рівнянь (2.19) та (2.20): 
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Таким чином, спектральну густину (спектр випромінювання) результуючого 

світла (P(λ)) можна визначити за допомогою вагових внесків, координат колірності 

та спектральної густини R, G, B, W світлодіодів: 
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де PR(λ), PG(λ), PB(λ), PW(λ) – спектральна густина R, G, B та W світлодіодів [13], а 

(ХR,YR,ZR), (ХG,YG,ZG), (ХB,YB,ZB), (ХW,YW,ZW) – їх координати. 

Пропорційним збільшенням або зменшенням яскравості випромінювання 

світлодіодів системи можна забезпечити відповідність результуючого білого світла 

комфортним умовам освітлення в залежності від корельованої колірної 

температури (напр., згідно кривої Круітхофа), вимог до циркадних параметрів, 

вікових особливостей людей, на яких розраховане освітлення, а також виду їх 

діяльності. 
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2.1.2. Світлові та колірні характеристики RGBW-систем для різних наборів 

RGBW-компонентів. 

На сьогоднішній день виробники світловипромінюючих діодів пропонують 

широкий спектр продукції з різними світловими та колірними характеристиками. 

Наприклад, білі люмінофорні світлодіоди, ССТ та індекс кольоропередачі яких 

відрізняються у широкому діапазоні за рахунок використання різної за складом та 

товщиною люмінофорної суспензії, кольорові світлодіоди з близькими значеннями 

пікових довжин хвиль та різними значеннями напівширини спектру 

випромінювання, а також продукцію з різною світловою ефективністю. Тому 

важливим питанням при створенні світлодіодної системи освітлення є питання 

правильного вибору світловипромінюючих діодів. Оскільки в запропонованому 

методі прийнято умову мінімізації внеску RGB–складової, тобто максимізацію 

внеску широкосмугового білого люмінофорного світлодіода, то його параметри 

мають найбільший вплив на параметри результуючого білого світла системи. Тому 

саме вибору білих люмінофорних світлодіодів для освітлювальних систем та їх 

впливу на параметри результуючого білого світла RGBW системи варто приділити 

більшу увагу. 

Для розробки стратегії вибору білого люмінофорного світлодіоду, 

проаналізуємо чотири RGBW системи (кластери), в яких кольорові червоний, синій 

та зелений світлодіоди однакові, а відрізняються вони лише використаним 

широкосмуговим білим люмінофорним світлодіодом. Всі використані білі 

світлодіоди мають близькі значення індексу кольоропередачі (приблизно 80), але 

різні значення корельованих колірних температур, які можна охарактеризувати як: 

теплий білий (W1 та W2), нейтральний білий (W3) та холодний білий (W4). Обрані 

світлодіоди є типовими на сьогоднішній день зразками. 

Для кількісних розрахунків параметрів результуючого світла RGBW систем, 

було проведено вимірювання спектральних характеристик кожного світлодіода у 

видимому діапазоні довжин хвиль 380 – 780 нм при живленні їх максимальним 

робочим струмом. Відповідні спектри випромінювання для монохроматичних (R, 
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G, B) та білих люмінофорних (W1, W2, W3, W4) світлодіодів наведені на Рис. 2.3 

та Рис. 2.4, відповідно. Вимірювання проводились при використанні 

спеціалізованого вимірювального комплексу лабораторії №5-1 ІФН НАНУ на 

основі високоточного матричного спектрорадіометра «HAAS-2000» та інтегруючої 

фотометричної сфери діаметром 0,3 м виробництва компанії «EVERFINE 

Corporation» (Китай). 

 

Рис. 2.3 Спектри випромінювання червоного (R), зеленого (G) та синього (B) 

світлодіодів, що використовуються в RGBW системах. 

Було визначено координати колірності та світловий потік (F, лм) кожного 

світлодіода. Для білих світлодіодів також визначали індекс кольоропередачі (CRI), 

індекс точності (Rf) та корельовану колірну температуру (CCT, K), а для 

кольорових RGB світлодіодів – пікову довжину хвилі (λp, нм). 

 

Рис. 2.4 Спектри випромінювання чотирьох білих люмінофорних світлодіодів, що 

використовуються в RGBW системах. 
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Крім того, для всіх семи розглянутих світлодіодів систем було розраховано 

світлову ефективність оптичного випромінювання (КФ, лм/Вт), яка визначається як 

відношення світлового потоку до променистого потоку (спектральної густини) [13] 

та може бути записана, як: 
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де КФR, КФG, КФB і КФW – світлова ефективність оптичного випромінювання 

червоного, зеленого, синього і білого світлодіодів відповідно, FR, FG, FB і FW – їх 

світловий потік і V(λ) – спектральна (фотопічна) чутливість ока. Світлові та колірні 

параметри розглянутих світлодіодів наведені в Таблиці 2.1. 

За вищенаведеним алгоритмом визначали інтенсивності випромінювання 

компонентів RGBW систем, за якими розраховувались спектральні характеристики 

результуючого світла, його світлові та колірні параметри (ССТ, параметри 

кольоропередачі, тощо). Це здійснювалось при використанні спеціально 

розробленої веб-програми [98] на базі пакету з відкритим кодом Python Color [99], 

який надає велику кількість алгоритмів та наборів даних для колориметрії. 

Додаткова перевірка здійснювалась за допомого розробленого програмного 

забезпечення (ПЗ) в програмі «MathCad» [100] та ПЗ ColorCalculator [101] 

виробництва компанії Osram.  
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Таблиця 2.1.  

Параметри світлодіодів, які використовуються в RGBW системах 

Тип 

світлодіода 
(x,y) F, лм КФ, лм/Вт λP, нм 

ССТ, К CRI Rf 

Червоний (R) 0,6853; 0,3069 194 191 633,4 – – – 

Зелений (G) 0,1760; 0,7318 383 508 524,8 – – – 

Синій (В) 0,1406; 0,0476 111 57 461,1 – – – 

Білий №1 (W1) 0,4918; 0,4144 552 304 – 2336 81 83 

Білий №2 (W2) 0,4399; 0,4083 815 334 – 2985 82 83 

Білий №3 (W3) 0,3803; 0,3796 1469 336 – 4026 81 81 

Білий №4 (W4) 0,3239; 0,3366 494 312 – 5897 79 77 

При зміні інтенсивності світлодіодів було одержано результуюче біле світло 

з координатами колірності на кривій Планка в діапазоні ССТ від 2000 до 7000 К. 

Одержані залежності CRI від CСT для чотирьох систем представлені на Рис. 2.5. 

Для всіх розглянутих систем залежність CRI від ССТ має схожий характер. 

Значення CRI зростає при зростанні ССТ з 2000 К до досягнення певного пікового 

значення (90 – 96), потім зменшується приблизно на 10% від максимального  

значення і знову починає зростати. При значенні СCТ, рівному ССТW, значення CRI 

результуючого світла близьке до CRI білого світлодіода (CRIW), що пов’язано з 

обраною умовою мінімізації внеску RGB складової. Коли ССТ результуючого 

світла відрізняється від ССТW, внесок кольорових світлодіодів зростає при 

зростанні різниці між цими ССТ. У випадку, коли ССТ результуючого світла 

більша за ССТW, поступове зростання CRI становить від однієї до чотирьох 

одиниць на кожну 1000 К для систем з нейтральним та холодним білим 

світлодіодами (RGBW3, RGBW4). При цьому для систем з теплими білими 

світлодіодами (RGBW1, RGBW2) це зростання становить приблизно 7-8 одиниць 

на перші 1000 К, далі більш слабке збільшення та подальше зменшення на 1-2 

одиниці за останні 1000 – 3000 К. Але коли ССТ результуючого світла менша за 
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ССТW, залежність є більш складною. Спочатку CRI зростає більше ніж на 10 

одиниць при зменшенні ССТ, коли внесок кольорових червоного та зеленого 

світлодіодів в результуюче світло становить близько 20%, а синій світлодіод 

вимкнено. При подальшому зменшенні ССТ, тобто при зростанні внеску червоного 

та зеленого світлодіодів, CRI падає і при внеску близько 75% досягає 50. 

 

Рис. 2.5 Теоретична залежність індексу кольоропередачі (CRI) від 

корельованої колірної температури (CСT) для RGBW систем з різними базовими 

білими світлодіодами. 

Загалом при зростанні ССТ базового білого світлодіода простежується 

зростання значень CRI, які досягаються у більшій частині діапазону ССТ. Якщо 

розглядати ССТ від 3000 до 7000 К (оскільки даний діапазон є доцільнішим для 

більшості застосувань і ССТ денного світла зазвичай перевищує 2800 – 3000 К, а 

ширший діапазон наводиться для більш повної інформації), використання 

запропонованого методу отримання білого світла забезпечує значення CRI 91 – 96 

та 82 – 94 для систем з теплими білими світлодіодами (RGBW1, RGBW2), 74 – 96 

для системи RGBW3 та 50 – 90 – для RGBW4. Таким чином, лише для систем з 

теплими білими світлодіодами відбувається зростання СRIW в усьому діапазоні 

ССТ від 3000 до 7000 К, а саме на 10 – 15 одиниць для W1 та до 12 одиниць для 
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W2, в той час як CRI базового W3 може зменшитись до -7 одиниць чи зрости до 15 

одиниць, а W4 – зменшитись до -29 одиниць чи зрости до 11 одиниць. 

Аналогічний розрахунок індексу точності відтворення кольорів Rf [52,56] від 

CCT для розглянутих кластерів RGBW показав залежність, подібну до CRI, але з 

нижчими числовими значення. В діапазоні ССТ від 3000 до 7000 К його значення 

становлять 86 – 88 та 83 – 86 для систем RGBW1 та RGBW2, 82 – 85 для системи 

RGBW3 та 72 – 85 для RGBW4. 

Ще однією важливою характеристикою освітлювальних систем є світлова 

віддача. Потрібно забезпечити високі значення даного параметру в усьому 

діапазоні ССТ. Тому було досліджено залежність світлової ефективності оптичного 

випромінювання результуючого світла (КФ) RGBW систем від ССТ. Розрахунок 

даного параметру здійснювався за формулою [13,20,42]: 
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Одержані залежності в діапазоні ССТ 2000 – 7000 К представлені на Рис. 2.6. 

Аналогічно до Рис. 2.5, при значенні ССТ на рівні ССТW, тобто при найменшому 

внеску RGB складової, значення світлової ефективності оптичного 

випромінювання дорівнює відповідному значенню для білого світлодіода (КФW). 

При збільшенні внеску кольорових світлодіодів відбувається зростання світлової 

ефективності випромінювання, яке становить 11 – 17% в усьому досліджуваному 

діапазоні ССТ. Значення CRI, індексу точності Rf, індексу насиченості Rg та КФ в 

діапазоні ССТ 3000 – 7000 К для чотирьох RGBW систем наведені в Таблиці 2.2. 

Світлова ефективність оптичного випромінювання використовується для 

теоретичної оцінки максимально можливих значень світлової ефективності 

систем, без урахування втрат, тобто для випадку, коли світлодіоди мають 

енергетичну ефективність близько 100%. Проте на практиці це наразі не можливо 

і реальна світлова ефективність світлодіодів (η, лм/Вт) відрізняється від 

теоретичного значення, при чому іноді суттєво [13,42]. При цьому відрізняються 
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не лише її значення для окремих світлодіодів, а й співвідношення між їх 

ефективностями. Тому були визначені реальні світлові ефективності 

результуючого білого світла для всіх чотирьох систем. 

 

Рис. 2.6 Теоретична залежність світлової ефективності оптичного 

випромінювання (КФ, лм/Вт) від корельованої колірної температури (СCT) для 

чотирьох систем 

Таблиця 2.2. 

Діапазони значень індексу кольоропередачі (CRImin – CRImax), індексу точності 

(Rfmin – Rfmax), індексу насиченості (Rgmin – Rgmax) та світлової ефективності 

випромінювання (КФ, лм/Вт) чотирьох RGBW систем в діапазоні ССТ 

3000 – 7000 К 

 CRImin – CRImax Rfmin – Rfmax Rgmin – Rgmax Кmin – Кmax, лм/Вт 

RGBW1 91 – 96 86 – 88 97 – 100 271 – 306 

RGBW2 82 – 94 83 – 86 95 – 97 285 – 332  

RGBW3 74 – 96 82 – 85 95 – 110 295 – 333  

RGBW4 50 – 90 72 – 85 96 – 118 297 – 311  

Для прикладу було обрано два типи кольорових світлодіодів виробництва 

компанії Osram: перший тип – «RGB1» – вищенаведена серія LRTB GFTG [102]; 
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другий тип – «RGB2» – серія LRTB GRTG [103]. Також було використано набір 

світлодіодів «RGB3» серії XQ-E виробництва компанії Cree [104]. Світлова 

ефективність всіх трьох типів кольорових світлодіодів наведена в Таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3. 

Значення світлової ефективності (η, лм/Вт) двох наборів RGB світлодіодів 

 ηR, лм/Вт ηG, лм/Вт ηB, лм/Вт 

«RGB1» 45 50 11 

«RGB2» 42 66 12 

«RGB3» 95 96 42 

Всі базові білі світлодіоди мали однакову світлову ефективність – 180 лм/Вт. 

Одержані залежності світлової ефективності результуючого світла від ССТ 

представлені на Рис. 2.7. Їх хід дещо відрізняється від теоретичної залежності 

світлової ефективності оптичного випромінювання (Рис. 2.6).  

Значення світлової ефективності зростає при зростанні ССТ з 2000 К і досягає 

максимального значення на ССТ, рівній ССТW. При подальшому зростанні ССТ 

світлова ефективність поступово зменшується. Дана залежність схожа на 

залежність внеску білого світлодіода у результуюче RGBW світло від ССТ, що 

пояснюється обраною умовою мінімізації внеску RGB складової та максимізації 

внеску білого світлодіода. Так, максимальна світлова ефективність результуючого 

світла рівна світловій ефективності білого світлодіода при ССТ, рівній ССТW. При 

додаванні до системи кольорових світлодіодів «RGB1» [102] світлова ефективність 

системи зменшується при збільшенні їх внеску і її падіння (∆η, %) в діапазоні ССТ 

від 3000 до 7000 К становить 46 – 64%. 

Для порівняння, для світлодіодів «RGB2» [103] падіння світлової 

ефективності становить 43 – 61%. Таким чином, при збільшенні світлової 

ефективності зеленого світлодіода на 30% (на 16 лм/Вт) не відбувається суттєвих 

змін в поведінці залежності світлової ефективності від CСT, але простежується 

зростання нижньої межі світлової ефективності системи на 6 – 16%. При 
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використанні світлодіодів «RGB3» [104] зі значно вищими світловими 

ефективностями, падіння світлової ефективності результуючого світла становить 

23 – 37%, а її нижня межа зростає на 59 – 88% у порівнянні зі світлодіодами 

«RGB1».  

 

Рис. 2.7 Теоретична залежність світлової ефективності (η, лм/Вт) від корельованої 

колірної температури (CСT) для систем з «RGB1», «RGB2» (а) та «RGB3» (б) 

В Таблиці 2.4 наведені значення світлової ефективності і внеску білого 

світлодіода в результуюче світло в діапазоні CСT 3000 – 7000 K для всіх 

розглянутих систем. 

Таким чином, RGBW системи з теплими базовими білими світлодіодами є 

найбільш оптимальними серед розглянутих систем для отримання білого світла з 

високими значеннями CRI та світлової ефективності у широкому діапазоні СCТ. 

Так, використання у системі світлодіода W1 дозволяє отримати значення CRI 

91 – 96 при падінні світлової ефективності до 23%, а використання світлодіода W2 

– CRI 82 – 94 при падінні світлової ефективності до 28%. При цьому для системи з 

W3 дані параметри становлять 74 – 96 і 27%, а для системи з W4 – 50 – 90 і 37%. 

Також важливою перевагою використання теплих білих світлодіодів W1 та W2 є 

те, що потрібно лише три світлодіода, а саме білий, синій та зелений (червоний 

світлодіод вимкнений), для генерації білого світла в діапазоні СCТ 2500 – 7000 К 
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та 3000 – 7000 К, відповідно. Отже, в RGBW системах доцільно використовувати 

базові білі світлодіоди з ССТW, яка лежить у нижній частині, або нижче діапазону 

СCТ, які потрібно відтворити. 

Таблиця 2.4. 

Значення падіння світлової ефективності(∆η, %), діапазонів світлової 

ефективності (ηmin – ηmax, лм/Вт) і внеску світлового потоку білого світлодіода в 

результуюче світло (Wmin – Wmax, %) в діапазоні CCT 3000 – 7000 К 

 ∆η, % ηmin – ηmax, лм/Вт Wmin – Wmax,% 

RGB1 W1 46 64 – 119 86 – 59 

RGB1 W2 59 73 – 176 99 – 69 

RGB1 W3 53 82 – 175 99 – 56 

RGB1 W4 64 63 – 175 99 – 34 

RGB2 W1 43 74 – 130 86 – 59 

RGB2 W2 53 83 – 176  99 – 69 

RGB2 W3 50 87 – 175 99 – 56 

RGB2 W4 61 69 – 175  99 – 34 

RGB3 W1 23 120 – 156 86 – 59 

RGB3 W2 28 129 – 179 99 – 69 

RGB3 W3 27 130 – 179 99 – 56 

RGB3 W4 37 113 – 179 99 – 34 

На Рис. 2.8 наведені приклади спектрів випромінювання системи RGBW1 

при шести різних СCТ: 2500К, 3000К, 4000К (Рис. 2.8а) та 5000К, 6000К, 7000К 

(Рис. 2.8б). Всі спектри випромінювання були одержані лише при використанні 

трьох з чотирьох світлодіодів: білого, синього та зеленого. При цьому червоний 

світлодіод системи був вимкнений.  
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Рис. 2.8 Приклади спектрів випромінювання системи RGBW1 при корельованих 

колірних температурах: (а) 2500К, 3000К, 4000К і (b) 5000К, 6000К, 7000К. 

На Рис. 2.9 наведені аналогічні спектри випромінювання системи RGBW2 

при тих самих СCТ. Для даної системи червоний світлодіод використовувався лише 

при генерації білого світла з ССТ 2500 К (Рис. 2.9а), коли одночасно 

випромінювали білий, червоний та зелений світлодіоди, а синій був вимкнений. В 

інших випадках, при ССТ 3000 К та вище, червоний світлодіод також завжди був 

вимкнений, як і для системи RGBW1. 

 

Рис. 2.9 Приклади спектрів випромінювання системи RGBW2 при корельованих 

колірних температурах: (а) 2500К, 3000К, 4000К і (b) 5000К, 6000К, 7000К. 
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2.2. Метод стабілізації пропорційності внеску WR-компоненти. 

2.2.1. Стабілізація пропорції внеску WR-компоненти як умова для однозначності 

вирішення задачі отримання білого світла в RGBW-системах. 

Нарівні з проблемою визначення співвідношення між інтенсивністю 

випромінювання світлодіодів в 4-х компонентних системах, є задача спрощення 

системи керування і, як результат, здешевлення освітлювальної системи в цілому. 

RGBW системи освітлення мають чотири канали для управління  

світлодіодами, які згруповані за кольорами. Одним із шляхів спрощення таких  

систем є оптимізація або зменшення кількості каналів керування. Цього можна 

досягти двома методами:  

1) зменшити кількість різних кольорових світлодіодів системи; 

2) оптимізувати використання наявного набору світлодіодів.  

Перший варіант може мати негативний вплив на спектральні характеристики 

та параметри результуючого білого світла або потребувати використання 

нестандартних кольорових люмінофорних зразків світлодіодів з широкою смугою 

випромінювання. Тому, для генерації білого світла з параметрами, наближеними до 

природного денного світла, другий варіант є більш практичним та ефективним. 

Дослідження, представлені у Розділі 2.1 [32,40], демонструють, що теплий 

білий світлодіод (з ССТ порядку 2300 – 3000 К) є найбільш ефективним у 

порівнянні з нейтральним та холодним білим світлодіодами для генерації білого 

світла з високими значеннями CRI у широкому діапазоні ССТ у RGBW системах. 

У цьому випадку, для генерації білого світла з ССТ вище 3000 К спектр 

випромінювання білого світлодіода потрібно доповнювати випромінюванням 

кольорових світлодіодів, зміщуючи координати колірності в синьо-зелену область 

колірної діаграми МКО. Тобто використовуються переважно зелений та синій 

світлодіоди, а внесок червоного світлодіода є значно меншим і використовується 

лише для незначного доповнення довгохвильової частини спектральної 

характеристики. 
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Можна припустити, що внесок червоного світлодіода в результуюче світло 

для отримання високих значень CRI та Rf може бути однаковим щодо внеску білого 

світлодіода в широкому діапазоні СCТ. В цьому випадку можна визначити 

оптимальне співвідношення між інтенсивністю випромінювання білого та 

червоного світлодіодів (W:R), зафіксувати його та керувати двома світлодіодами за 

допомогою одного каналу.  

Аналогічно до двокомпонентної системи (холодний білий / теплий білий) 

[18], зміна спектру RGBW-системи може відбуватись за рахунок зміни 

співвідношення між двома частинами: перша містить короткі довжини хвиль (синій 

та зелений світлодіоди), а друга впливає на довгі хвилі (білий та червоний 

світлодіоди). 

Для визначення інтенсивності випромінювання світлодіодів 4-компонентної 

RGBW системи (їх вагових внесків) для генерації світла з заданою СCТ 

використовується рівність: 
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де gR, gG, gB та gW – вагові внески червоного, зеленого, синього та білого 

світлодіодів, X,Y,Z – координати результуючого RGBW світла, М – перехідна 

матриця з простору RGB в простір XYZ: 
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Вона складається з координат червоного XR,YR,ZR, зеленого XG,YG,ZG, синього 

XB,YB,ZB та білого XW,YW,ZW світлодіодів. Компонента Y є аналогом яскравості та 

приймається за 1, тобто відповідає максимальній яскравості світлодіода. А X та Z 

пов’язані з координат колірності (x,y) таким чином: 
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Рівняння (2.30) можна переписати у вигляді системи рівнянь: 
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   (2.33) 

Отже, є чотири невідомі коефіцієнти (gR, gG, gB, gW) для системи з трьох 

рівнянь, що призводить до неоднозначності її розв’язку. Якщо ми зафіксуємо 

співвідношення інтенсивності випромінювання білого та червоного світлодіода на 

певному відомому рівні, отримаємо систему з чотирьох рівнянь при тій самій 

кількості невідомих: 
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Оскільки планується спрощення системи шляхом керування двома 

світлодіодами за допомогою одного каналу, можна розглядати білий та червоний 

світлодіод із зафіксованим співвідношенням їх інтенсивності на певному рівні, як 

одну компоненту, з координатами колірності (xW+R, yW+R) та сумарним ваговим 

внеском gW+R. Тоді рівність (2.30) набуває наступного вигляду: 
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що можна записати як систему рівнянь: 
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    (2.36) 

Системи (2.33) та (2.36) є рівнозначними за своїм змістом. Таким чином, при 

фіксованому співвідношенні інтенсивності білого та червоного світлодіодів (W:R) 

задача визначення вагових внесків компонентів для отримання результуючого 
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світла на кривій Планка має однозначний розв’язок. Крім того, така система 

дозволяє спростити та оптимізувати систему управління RGBW системи, 

зменшивши кількість каналів керування за рахунок використання одного каналу 

для двох світлодіодів системи (білого та червоного) [31]. 

 

2.2.2. Вплив пропорційності внеску WR-компонент на параметри сумарного 

білого світла в RGBW-системах з різною червоною компонентою в широкому 

діапазоні колірних температур. 

Для визначення оптимального фіксованого співвідношення між 

інтенсивністю випромінювання білого та червоного світлодіодів для генерації 

білого світла з високими значеннями CRI та Rf проводиться моделювання 

спектральних характеристик результуючого білого світла з подальшим 

визначенням його світлових та колірних параметрів при різних значеннях цього 

співвідношеннях. Для цього досліджується RGBW система з кольоровими та 

теплим базовим білим світлодіодом W2, які використовувались у Розділі 2.1 

(Рис. 2.3 та Рис.2.4). Оскільки ефективність червоного світлодіода істотно нижче, 

ніж у білого, то припускається, що використання в системі червоного світлодіода, 

спектр випромінювання якого зміщений в довгохвильову область, дозволить 

отримати менші втрати в світловій ефективності системи, крім того, призведе до 

більшої заповнюваності спектра випромінювання результуючого світла і, 

відповідно, до більших значень CRI, Rf та спеціального індексу R9 (насичений 

червоний) [46]. Тому розглядаються дві системи:  

1) RGBW – система з червоним світлодіодом (R) з піковою довжиною 

хвилі (λP) 633 нм; 

2) dRGBW – з довгохвильовим червоним світлодіодом (dR) з λP = 662 нм.  

При цьому білий (2985 К), зелений (525 нм) та синій (461 нм) світлодіоди 

системи – однакові. Для наочності, спектри випромінювання R та dR світлодіодів, 

разом зі спектром білого світлодіода, наведені на Рис. 2.10. 
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Рис. 2.10 Спектри випромінювання червоного (R), довгохвильового 

червоного (dR) та білого люмінофорного (W2) світлодіодів. 

Дослідження проводиться в декілька етапів: 

1) вимірювання спектральних характеристик (Рис. 2.10) і максимальної 

інтенсивності випромінювання кожного світлодіода системи; 

2) визначення координат колірності (xW+R, yW+R) світла, отриманого шляхом 

змішування випромінювання білого та червоного (W + R) чи білого та 

довгохвильового червоного (W + dR) світлодіодів при заданому фіксованому 

співвідношенні їх вагових внесків (їх інтенсивностей випромінювання); 

3) однозначне визначення вагових внесків світлодіодів системи 

(gG, gB, gW+R, gW+dR) для отримання білого світла заданої корельованої колірної 

температури (заданих координат колірності) згідно з правилами колориметрії для 

3-х компонентної системи за допомогою перехідної матриці (2.35); 

4) моделювання спектральних характеристик результуючого світла за 

розрахованими значеннями вагових внесків компонентів системи з подальшим 

визначення його колірних та світлових параметрів при використанні ПЗ 

ColorCalculator [101]. 

Моделювання спектральних характеристик і розрахунок параметрів 

результуючого білого світла при різних фіксованих співвідношеннях між 
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інтенсивністю випромінювання W і R світлодіодів (gW:gR), а також W і dR світлодіодів 

(gW:gdR) проводиться в діапазоні ССТ від 2900 до 7000 K. Тут і далі під 

співвідношенням gW:gR і gW:gdR мається на увазі ( )/( WWWW ZYXg  ):( )/( RRRR ZYXg  ) 

та ( )/( WWWW ZYXg  ):( )/( dRdRdRdR ZYXg  ), відповідно. Внески R і dR світлодіодів 

фіксуються на значенні від 1 до 15% від внеску W світлодіода з кроком 1%. 

Отримані результати вказують на недоцільність збільшення внеску R і dR 

світлодіодів вище 15%. Інтенсивність випромінювання W світлодіода приймається 

за 100%. Тобто, проводяться розрахунки для відношення gW:gR (та gW:gdR) від 100:1 

до 100:15. 

Одержані залежності CRI від ССТ результуючого білого світла RGBW і 

dRGBW систем при різному співвідношенні інтенсивності (вагових внесків) gW:gR 

та gW:gdR представлені на Рис. 2.11 (для кращого візуального сприйняття наведена 

лише частина залежностей, достатня для проведення аналізу і формулювання 

висновків). 

 

Рис. 2.11 Теоретичні залежності індексу кольоропередачі (CRI) від 

корельованої колірної температури (CСT) для RGBW (а) та dRGBW (б) систем 

при різних співвідношеннях gW:gR і gW:gdR. 

В RGBW системі (Рис. 2.11а) при збільшенні внеску R світлодіода з 4 до 

13% відносно внеску білого світлодіода, тобто при збільшенні співвідношення 

gW:gR з 100:3 до 100:13, значення CRI результуючого білого світла зростає у 
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діапазоні ССТ 2900 – 3500K і спадає у діапазоні 4500 – 7000K. Максимальні 

значення CRI, які досягаються в усьому досліджуваному діапазоні ССТ при різних 

внесках R світлодіода, становлять 94 – 97. При цьому, згідно з отриманими 

результатами, найбільші значення СRI для RGBW системи в усьому діапазону 

ССТ забезпечуються при фіксованому співвідношенні gW:gR на рівні 100:6 та 

100:7, і становлять більше 92. При іншому співвідношенні gW:gR, CRI 

зменшуються в тому чи іншому діапазоні ССТ. Оскільки впродовж більшої 

частини дня ССТ денного світла становить близько 5000 – 6500 К, доцільно 

обирати співвідношення внесків W та R світлодіодів на рівні 100:6, при якому 

забезпечуються більші значення CRI в цьому діапазоні ССТ, ніж при 

співвідношенні 100:7. 

Внесок dR світлодіода більше впливає на параметр CRI, ніж внесок R 

світлодіода. Для dRGBW системи (Рис. 2.11б) в діапазоні СТ 4000 – 7000 K 

простежується аналогічне зменшення значення CRI результуючого білого світла 

при збільшенні співвідношення gW:gdR з 100:3 до 100:13. Проте в діапазоні 

2900 – 3500 K характер залежності дещо відрізняється. При зростанні внеску dR 

світлодіода значення CRІ спочатку збільшується, досягає максимального значення 

при співвідношенні 100:4 – 100:5, а потім починає стрімко зменшуватись. При 

цьому максимальні значення CRI, які досягаються в усьому досліджуваному 

діапазоні ССТ при різних внесках dR світлодіода, становлять 94 – 98. 

Дотримуючись принципу, аналогічного для RGBW системи, найбільш доцільно 

фіксувати співвідношення gW:gdR на рівні 100:3. Це забезпечує значення CRI більше 

92 в усьому діапазоні ССТ. 

Аналогічні залежності індексу точності Rf від ССТ результуючого білого 

світла двох систем при різному співвідношенні gW:gR та gW:gdR представлені на 

Рис. 2.12. В системі RGBW (Рис. 2.12а), максимальні значення індексу точності Rf 

при різному співвідношенні gW:gR в усьому діапазоні CCT становлять 88 – 94. При 

співвідношенні 100:6 – 100:9, значення індексу точності Rf вище 90 в діапазоні 

CCT 2900 – 5000K, а значення CRI вище 91 в усьому діапазоні CCT (Рис. 2.11а). 

При цьому співвідношення 100:9 є більш оптимальним з точки зору індексу 
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точності, оскільки в цілому забезпечує вищі значення Rf. В системі dRGBW 

(Рис. 2.12б) максимальні значення індексу точності Rf при різному співвідношенні 

gW:gdR становлять 88 – 95. При фіксованому співвідношенні gW:gdR на рівні 100:3 

індекс точності вище 90 в діапазоні CCT 2900 – 5500 K. 

 

Рис. 2.12 Теоретичні залежності індексу точності Rf від корельованої 

колірної температури (CСT) для RGBW (а) та dRGBW (б) систем при різних gW:gR 

і gW:gdR. 

Таким чином, при фіксації співвідношення внесків W та R світлодіодів gW:gR  

на рівні 100:9 в RGBW системі в діапазоні ССТ 2900 – 7000 K забезпечуються 

значення індексу точності Rf від 87 до 93 та CRI від 91 до 97. Фіксація  

співвідношення внесків W та dR світлодіодів  gW:gdR на рівні 100:3 в dRGBW 

системі забезпечує значення Rf 88 – 93 та CRI 92 – 98 в тому ж діапазоні CCT. 

Отже, Rf використаного білого світлодіода за рахунок додавання кольорових G, 

B, R та dR світлодіодів, в розглянутих RGBW та dRGBW системах, збільшується 

з 83 на 4 – 10 одиниць, a CRIW збільшується з 82 на 9 – 16 одиниць, в залежності 

від ССТ. Необхідність в три рази меншої інтенсивності dR світлодіода у 

порівнянні з R світлодіодом для отримання результуючого білого світла з 

аналогічними значеннями CRI та Rf обумовлена зсувом спектральної 

характеристики dR світлодіода на 29 нм у довгохвильову область спектра 

відносно R світлодіода. 
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 При обраних співвідношеннях gW:gR та gW:gdR, розглянуті системи мають 

більшу відмінність у значеннях спеціального індексу R9 (Рис. 2.13а), ніж у CRI та 

Rf, оскільки він відповідає за кольоропередачу насиченого червоного [46]. Так, в 

усьому діапазоні ССТ значення R9 в dRGBW системі становить 63 – 95, а в RGBW 

системі – 59 – 97. При менших значеннях ССТ, а саме 2900 – 4000К, RGBW 

система має на 2 – 6 одиниць більші показники, ніж dRGBW система, однак потім 

ситуація змінюється і в діапазоні 4500 – 7000К її показники стають на 6 – 7 одиниць 

нижчі. Також було розраховано індекс насиченості Rg (Рис. 2.13б) [52,56]. Різниця 

у ході залежності та значенні Rg для обраних RGBW та dRGBW систем не суттєва 

і становить одиницю. Так, для першої системи індекс насиченості становить 

101 – 102, а для другої – 100 – 101. Тобто, кольори лише дещо яскравіші та 

контрастніші за еталонні. 

 

Рис. 2.13 Теоретичні залежності спеціального індексу R9 (а) та індексу 

насиченості Rg (б) від корельованої колірної температури (CСT) для RGBW та 

dRGBW систем при gW:gR=100:9 і gW:gdR=100:3 

Додатково проводиться дослідження світлової ефективності систем при 

різних співвідношеннях внесків білого та R (dR) світлодіода від 100:1 до 100:15. 

Світлові ефективності кольорових RGB світлодіодів приймаються відповідно до 

набору «RGB3» [104] у Розділі 2.1 (Таблиця 2.3), а для dR світлодіода з цієї серії 

даний параметр становить 25 лм/Вт. Світлова ефективність білого світлодіода – 
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180 лм/Вт, згідно з серією 5630 виробництва компанії LG Innotek. Одержані 

залежності світлової ефективності від ССТ для RGBW та dRGBW систем наведені 

на Рис. 2.14а та Рис. 2.14б, відповідно. Для обох систем характерним є зменшення 

результуючої світлової ефективності при зростанні внеску R та dR світлодіодів, що 

пов’язано з низькою світловою ефективністю цих компонент у порівнянні з інших 

світлодіодів системи. Тому обрані нами співвідношення внесків gW:gR на рівні 100:9 

та gW:gdR – 100:3 не є найбільш оптимальними з точки зору світлової ефективності, 

однак відмінність від максимальних значень становить до 10% для RGBW системи 

та до 6% для dRGBW системи. Для обраного співвідношення gW:gR на рівні 100:9 

світлова ефективність RGBW системи в усьому розглянутому діапазоні CСТ 

становить 109 – 156 лм/Вт, а для співвідношення gW:gdR на рівні 100:3 в dRGBW 

системі – 107 – 148 лм/Вт. Таким чином, відмінність цих систем не суттєва і 

становить лише 2,1 – 4,6%. При цьому падіння світлової ефективності базового 

білого світлодіода становить 13 – 40%, в залежності від ССТ. 

 

Рис. 2.14 Теоретичні залежності світлової ефективності (η, лм/Вт) від 

корельованої колірної температури (CСT) для RGBW (а) та dRGBW (б) систем 

при різних співвідношеннях gW:gR і gW:gdR 

Досягнута світлова ефективність світла запропонованих RGBW та dRGBW 

систем знаходиться на рівні або вище світлової ефективності існуючих білих 

світлодіодів з CRI на рівні 95 та систем з двох білих світлодіодів (холодний білий 

- теплий білий) з CRI на рівні 90. При цьому функціональність розглянутих  
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систем вища, оскільки діапазон можливих ССТ більший, можлива генерація 

світла з координатами колірності, які лежать безпосередньо на кривій Планка, а 

також кольорового світла з координатами колірності в межах трикутника 

Максвела RGB. 

Як зазначалося у розділі 2.2.1, можна розглядати білий та R (dR) світлодіоди 

із фіксованим співвідношенням їх інтенсивності, як одну компоненту. Так, білий та 

R світлодіоди при фіксованому співвідношенні їх внесків на рівні 100:9 в RGBW 

системі можна розглядати як один світлодіод з ССТ 2567K (координати колірності 

– 0,463; 0,399) та CRI 91, а білий та dR світлодіоди при співвідношенні 100:3 в 

dRGBW системі – як світлодіод з ССТ 2751K (0,452; 0,403) та CRI 90. На Рис. 2.15 

наведені спектральні характеристики цих новоутворених компонентів, а саме 

результуючого випромінювання білого та R світлодіодів (gW:gR=100:9) і білого та 

dR світлодіодів (gW:gdR=100:3) у порівнянні з використаним базовим білим 

світлодіодом W2. 

 
Рис. 2.15 Спектри випромінювання білого (W2) світлодіода, і сумарного 

світла W2 та R світлодіодів при співвідношенні gW:gR=100:9 і білого та dR 

світлодіодів при gW:gdR=100:3 

Проведене дослідження також дає можливість використовувати зразки білих 

світлодіодів, які не відповідають системі бінування, рекомендованій ANSI C78.377-

2008 [105], а саме зразки, координати колірності яких зміщені нижче кривої Планка 

в червону область діаграми МКО. Один світлодіод такого типу може бути 
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використаний замість двох світлодіодів (білого і червоного), що також дозволить 

спростити систему, зменшивши кількість світлодіодів з чотирьох до трьох, а також 

ефективно використати нетипові компоненти, які не відповідають нормам 

бінування. 

Запропонований метод, у порівнянні з вище представленим у Розділі 2.1, 

забезпечує кращу кольоропередачу результуючого світла, яка виражається 

індексом точності Rf (87 – 93 проти 83 – 86) та CRI (91 – 97 проти 82 – 94), однак 

нижчу світлову ефективність системи (109 – 156 лм/Вт проти 129 – 179 лм/Вт), 

що пов’язане з безперервною роботою червоного світлодіода з невисокою 

світловою ефективністю (у порівнянні з іншими світлодіодами системи) у даній 

системі та його відключенням у системі з Розділу 2.1. 

 

Висновки до розділу 2. 

2.1 Запропоновано 4-компонентну RGBW систему для використання в СО 

для генерації білого світла у широкому діапазоні ССТ (3000 – 7000 К), в якій 

проблема неоднозначності вирішення задачі отримання білого світла в 

тетрахроматичних системах вирішена шляхом введення умови мінімізації внеску 

кольорової RGB-складової, яка передбачає використання лише трьох світлодіодів 

з чотирьох (білого і двох кольорових світлодіодів) одночасно, що спрощує систему 

керування та зменшує споживання енергії СО. 

2.2 Дослідження впливу ССТW базового білого світлодіода на параметри 

результуючого світла RGBW системи показало доцільність використання білих 

світлодіодів з ССТW, які лежать у нижній межі діапазону ССТ, який потрібно 

забезпечити, для генерації білого світла з високими значеннями CRI та Rf у 

широкому діапазоні ССТ, і у системах для відтворення параметрів денного світла 

це, переважно, теплі білі світлодіоди з ССТW на рівна 2500 – 3000 К. Вони 

забезпечують кращу кольоропередачу результуючого світла у порівнянні з 

нейтральним та холодним білими світлодіодами, а також вимагають використання 

лише трьох світлодіодів (білого, синього та зеленого) в усьому діапазоні ССТ 
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3000 – 7000 К. Зокрема, використання теплого білого світлодіода W1 з ССТW 

близько 2500 K (при CRI = 81) забезпечує CRI результуючого білого світла вище 

91 та Rf вище 86 в зазначеному діапазоні CCT. 

2.3 Запропоновано метод отримання білого світла в RGBW-системах, який 

базується на стабілізації пропорції інтенсивності випромінювання білого та 

червоного світлодіодів для забезпечення високої кольоропередачі результуючого 

білого світла у широкому діапазоні ССТ при спрощенні, оптимізації та, як 

результат, здешевлення системи управління СО шляхом зменшення кількості 

каналів керування з чотирьох до трьох за рахунок використання одного каналу для 

білого та червоного світлодіодів. 

2.4 Показано, що у системах з фіксованою пропорцією внеску WR-

компоненти, можлива генерація результуючого білого світла на кривій Планка у 

діапазоні CCT від 3000 до 7000 K зі значеннями Rf 87 – 93 та CRI 91 – 98 незалежно 

від пікової довжини хвилі червоного світлодіоду, оскільки зсув спектральної 

характеристики врівноважується зміною пропорції внеску WR-компоненти на 

всьому діапазоні ССТ. При цьому відмінність в значенні світлової ефективності 

системи становить менше 5% при зсуві спектральної характеристики червоної 

компоненти на 30 нм. 

2.5 Представлені методи генерації білого світла забезпечують світлову 

ефективність системи на рівні існуючих білих світлодіодів з CRI близько 95 та 

двокомпонентних WW-систем (холодний білий / теплий білий) з CRI близько 90 в 

широкому діапазоні CCT. При цьому функціональність запропонованих 

тетрахроматичних систем вища, оскільки вони дозволяють отримати будь-яку 

точку на колірній діаграмі МКО в межах трикутника Максвела, в тому числі точки 

з координатами колірності безпосередньо на кривій Планка або кривій денного 

світла, а також можуть бути застосовані в будь-якій тетрахроматичній системі, що 

складається з трьох кольорових світлодіодів та одного широкосмугового 

світлодіода (білого, лаймового, бурштинового), розташованого всередині 

трикутника Максвелла. 
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Запропоновані методи отримання білого світла в тетрахроматичних 

системах є ефективними для застосування в СО, однак вони не гарантують 

досягнення найбільш оптимальних параметрів результуючого білого світла, які 

можуть бути отримані при використанні обраних наборів світлодіодів. Тому 

важливо дослідити потенційні можливості RGBW-систем для досягнення високих 

значень світлової ефективності та кольоропередачі при врахування невізуального 

впливу світла, а також для досягнення оптимальної комбінації цих параметрів для 

забезпечення комфортного світлового середовища в залежності від сфери 

застосування СО. 
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РОЗДІЛ 3. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ RGBW СИСТЕМ ОСВІТЛЕННЯ. 

3.1. Алгоритм визначення потенційних можливостей RGBW-систем. 

Тетрахроматичні RGBW-системи дозволяють отримати будь-яку точку 

всередині трикутника Максвела з заданими координатами колірності безліччю 

можливих комбінацій інтенсивності випромінювання їх складових [23,24]. При 

цьому параметри результуючого світла у заданій точці визначаються ваговими 

внесками світлодіодів. Наведені у Розділі 2 методи отримання білого світла, які 

базуються на умові мінімізації RGB-складової [32,40] та на стабілізації 

пропорційності внеску WR-компоненти [31], є ефективними для застосування в СО 

та дозволяють використовувати систему керування на трьох каналах, однак не 

розкривають потенційні можливості розглянутих систем з точки зору отримання 

максимальних значень світлової ефективності, кольоропередачі та параметрів 

циркадного впливу. 

Для визначення можливостей RGBW-систем в генерації білого світла 

запропоновано алгоритм дослідження візуальних та невізуальних параметрів 

систем як функції вагового внеску їх складових [38,39]. Він дозволяє визначити 

пропорційні співвідношення між компонентами RGBW-системи для отримання 

результуючого білого світла з координатами колірності на кривій Планка в 

широкому діапазоні ССТ з оптимальними параметрами результуючого світла. 

Схематичне представлення даного алгоритму наведено на Рис. 3.1. На діаграмі 

колірності МКО показані координати колірності білого світлодіода (СW) та трьох 

кольорових світлодіодів (R, G, B), що утворюють трикутник Максвела, точка 

результуючого світла на кривій Планка (СLS), а також сумарне світло RGB 

компонентів (СRGB), необхідне для генерації світла СLS. 

Для отримання точки на кривій Планка з довільною ССТ потрібно щоб 

пряма, яка з’єднує СW та СRGB, проходила через точку СLS із заданою ССТ. 

Положення точки СW, а також відстань w між нею і обраною точкою на кривій 

Планка СLS фіксовані і визначаються параметри базового білого світлодіода 
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системи, а положення точки СRGB та відстані d між нею та точкою СLS може 

змінюватись і впливати на внесок RGB-компоненти у результуюче біле світло та на 

його параметри. Тобто, точка СRGB може переміщуватись по променю (CWCLS), який 

починається у точці СW та проходить через СLS, не виходячи за межі трикутника 

Максвела, і при зміні її положення, тобто при зміні відстані d, змінюється 

спектральна характеристика результуючого світла у точці СLS і, як результат, його 

світлові, колірні та циркадні параметри. 

 

Рис. 3.1 Колірна діаграма МКО з прикладами координат колірності світла, яке 

може бути отримане системою освітлення (CLS), координати білого світлодіода 

(CW), та сумарного світла кольорових RGB світлодіодів (CRGB) 

В залежності від координат колірності обраного білого світлодіода та ССТ 

білого світла, яке потрібно отримати, промінь CWCLS може бути направлений до 

однієї зі сторін трикутника Максвела (RB, RG чи BG), або навіть у його вершину, 

що приведе до використання лише двох світлодіодів з чотирьох (білого та 
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світлодіода з вершини, яку перетинає промінь). При цьому для обраного набору 

світлодіодів напрям променю CWCLS може змінюватись при зміні ССТ 

результуючого світла, або залишатись сталим. На Рис. 3.1. пунктирними лініями 

наведено приклади напрямків руху променю CWCLS.  

Співвідношення відстаней w та d в певному ступені обернено пропорційне 

внескам випромінювання від білого світлодіода та RGB-компоненти в 

результуюче світло. Тобто, при збільшенні відстані d внесок RGB-компоненти 

зменшується. Оскільки відстань w фіксована і лише внесок RGB-складової 

визначає спектральну характеристику світла CLS та його параметри, для 

повноцінного дослідження потенційних можливостей RGBW-системи необхідно 

вивчити вплив відстані d (тобто положення точки СRGB) на параметри 

результуючого світла у широкому діапазоні ССТ. З цією метою для кожної заданої 

ССТ визначаються вагові внески світлодіодів системи при різному положенні 

точки СRGB, генеруються спектральні характеристики результуючого світла та 

визначаються його візуальні та невізуальні параметри при різній відстані d. Це 

дозволяє оцінити можливості RGBW-системи для забезпечення оптимального 

поєднання світлових, спектральних та циркадних параметрів для забезпечення 

комфортного світлового середовища в залежності від сфери застосування СО. 

Запропонований алгоритм визначення потенційних можливостей  

RGBW-систем підходить для будь-якого набору з чотирьох світлодіодів.  

 

3.2. Вплив внесків RGBW-компонентів та спектрального складу W-

компоненти на параметри візуального та невізуального впливу 

результуючого світла. 

Дослідження потенційних можливостей тетрахроматичних систем за 

вищеописаним алгоритмом проводиться для систем, наведених в Розділі 2 – 

RGBW1, RGBW2, RGBW3 та RGBW4. Спектральні характеристики, а також 

візуальні та невізуальні параметри результуючого світла розраховуються для 

кожного внеску RGB-компоненти (різної відстані d) в діапазоні CCT від 2500 до 
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7000 К. Серед параметрів, які аналізуються: світлова ефективність η, індекс 

кольоропередачі CRI, індекс точності Rf, індекс насиченості Rg, коефіцієнт 

циркадної ефективності aCV, циркадне світло CLA та циркадний стимул CS для 

різної освітленості рогівки (Ev cor). Розрахунок параметрів систем здійснювався при 

використанні спеціально розробленої веб-програми [106] на базі пакету з відкритим 

кодом Python Color [99], а також ПЗ ColorCalculator [101]. 

Теоретично розраховані залежності CRI та світлової ефективності від внеску 

RGB-складової для систем RGBW1 та RGBW2 наведені на Рис. 3.2, і для систем 

RGBW3 та RGBW4 – на Рис. 3.3. Внесок RGB-складової представлено як 

відношення світлового потоку RGB-світлодіодів до сумарного потоку системи:  

)/(

)/(

RGBWRGBWRGBWRGBW

RGBRGBRGBRGB

ZYXg
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яке умовно позначається як gRGB/gRGBW та виражається у відсотках. 

Для отриманих точок CLS різної ССТ значення CRI можуть бути як значно 

нижче, так і вище CRIW обраного базового білого світлодіода. Залежності CRI від 

gRGB/gRGBW (Рис. 3.2а,в та Рис. 3.3.а,в) мають подібну поведінку для всіх розглянутих 

систем. Деякі з них складаються з двох лінійних частин: спочатку значення CRI 

зростає при зростанні RGB-внеску приблизно до 20 – 25%, потім досягає 

максимуму і далі поступово зменшується. При цьому всі криві даної форми 

отримані шляхом переміщення точки CRGB в напрямку сторони трикутника BG. 

Для всіх систем світлова ефективність є майже лінійною і монотонно 

зменшується  при збільшенні внеску RGB-складової (Рис. 3.2б,г і Рис. 3.3б,г). Це 

пояснюється тим, що світлова ефективність кольорових світлодіодів значно нижча, 

ніж у білого світлодіода і, тому, при збільшені їх частки в результуючому світла 

спадає сумарна ефективність системи. При цьому відмінність в значеннях світлової 

ефективності при сталому співвідношенні gRGB/gRGBW для різних ССТ становить до 

6%. 
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Рис. 3.2. Теоретичні залежності індексу кольоропередачі (CRI) та світлової 

ефективності (η, лм/Вт) від внеску RGB-складової для систем RGBW1 (а,б) та 

RGBW2 (в,г) 

В системах RGBW1 та RGBW2 для отримання максимальних значень CRI 

(CRImax) в усьому діапазоні ССТ, внесок RGB-компоненти повинен змінюватись у 

доволі вузькому, в порівнянні з іншими системами, діапазоні – від 16 до 42% в 

системі RGBW1 та від 19 до 37% в RGBW2. Для порівняння, в системі RGBW3 

внесок кольорової компоненти змінюється від 19 до 67%, а в системі RGBW4 – 

від 19 до 80%. Таким чином, для систем RGBW1 та RGBW2 можна визначити 

певне значення gRGB/gRGBW, щоб отримати майже стале значення світлової 

ефективності та високий показник CRI в широкому діапазоні CCT. Так, при 

фіксації RGB-внеску на рівні 34% в системі RGBW1, світлова ефективність 
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результуючого світла становить 129 – 134 лм/Вт при CRI вище 89 в діапазоні CCT 

від 3500 до 5000 K. При фіксації RGB-внеску на рівні 30% в системі RGBW2, 

світлова ефективність становить 131 – 139 лм/Вт, а CRI > 92 (що лише на 1 – 3 

одиниці нижче CRImax) в діапазоні CCT 3500 – 6000 K. Сталий внесок RGB-

компоненти та стале значення світлової ефективності в широкому діапазоні ССТ 

дозволяють спростити систему керування СО та не використовувати додаткове 

автопідлаштування. 

 

Рис. 3.3. Теоретичні залежності індексу кольоропередачі (CRI) та світлової 

ефективності (η, лм/Вт) від внеску RGB-складової для систем RGBW3 (а,б) та 

RGBW4 (в,г) 

Для подальшого аналізу систем розглядаються залежності CRI та індексу 

точності Rf від світлової ефективності (Рис. 3.4. та 3.5., відповідно) при різних 
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внесках RGB-компоненти для визначення оптимального поєднання даних 

параметрів. Оскільки світлова ефективність зменшується зі збільшенням внеску 

RGB, ліві точки на графіках відповідають максимальному внеску RGB-

компоненти, а праві - мінімальному, тобто коли точка СRGB розташована на 

стороні трикутника Максвела, відповідно до методу з Розділу 2.1. 

 

Рис. 3.4. Теоретичні залежності індексу кольоропередачі (CRI) від внеску RGB-

складової у діапазоні корельованих колірних температур (ССТ, К) 2500 – 7000 К 

для систем RGBW1 (а), RGBW2 (б), RGBW3 (в) та RGBW4 (г).  

У всіх чотирьох системах, особливо в RGBW2 та RGBW3, максимальні 

значення CRI та  Rf (CRImax та Rfmax) не співпадають з максимальними значеннями 

світлової ефективності (ηmax) для багатьох CCT. Тому значення світлової 

ефективності при CRImax та Rfmax на 0 – 14% нижчі від ηmax. 
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Рис. 3.5. Теоретичні залежності індексу точності (Rf) від внеску RGB-складової у 

діапазоні корельованих колірних температур (ССТ, К) 2500 – 7000 К для систем 

RGBW1 (а), RGBW2 (б), RGBW3 (в) та RGBW4 (г) 

Залежності CRI та Rf від світлової ефективності в цілому мають схожу 

поведінку. Загалом CRI вище за Rf, однак при низьких ССТ ситуація зворотна, 

особливо для системи RGBW3, де Rf вище CRI у діапазоні CCT від 2500 до 6000 К. 

Важливо, що значення світлової ефективності і, відповідно, внесок RGB- 

компоненти, при яких досягаються CRImax та Rfmax, у більшості випадків   

співпадають. Тому, незважаючи на те, що Rf вважається більш точним параметром 

у порівнянні з CRI, можна використовувати їх обидва для вибору оптимального 

співвідношення інтенсивності випромінювання компонентів системи для кожного 

обраного набору світлодіодів. Також порівняння чотирьох RGBW систем з різними 
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білими світлодіодами вказує на зниження параметрів CRI та Rf, які можна 

отримати, із зростанням CCTW. Найвищі значення параметрів кольоропередачі 

забезпечуються в системах з теплими базовими білими світлодіодами RGBW1 та 

RGBW2, трохи нижчі в системі RGBW3, а найнижчі – в RGBW4 з холодним 

базовим білим світлодіодом. 

Залежності CRImax та Rfmax які можна отримати в розглянутих системах від  

ССТ представлені на Рис. 3.6а, а залежності внеску RGB-складової, при яких 

досягаються ці значення, від ССТ представлені на Рис. 3.6б.  

 

Рис. 3.6. Теоретичні залежності (а) максимальних значень індексу 

кольоропередачі (CRI) та індексу точності (Rf), а також (б) внеску RGB-складової 

при цих значеннях від корельованої колірної температури (ССТ, К) для чотирьох 

систем RGBW.  

Системи RGBW1 та RGBW2 дозволяють отримати результуюче біле світло з 

CRI вище 90 у ширшому діапазоні ССТ, ніж інші системи, а саме 2500 – 6000 К та 
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3000 – 7000 К, відповідно. При цьому для обох систем значення Rf становлять 

більше 87 в усьому розглянутому діапазоні. Різниця між CRImax та Rfmax в 

середньому становить 1 – 7 одиниць, але може сягати до 26. При CRImax та Rfmax 

значення індексу насиченості Rg становить 97 – 101 для RGBW1, 99 – 108 для 

RGBW2, 70 – 93 для RGBW3 та 62 – 89 для RGBW4. 

Таким чином, в системі RGBW1 при додаванні до білого світлодіода RGB-

компоненти CRIW зростає з 81 на 8 – 15 одиниць в усьому розглянутому діапазоні 

ССТ, в системі RGBW2 CRIW зростає на 12 – 15 одиниць в діапазоні 3000 – 7000 K 

і зменшується на 2 одиниці при 2500 K, в системі RGBW3 зростає на 13 – 16 

одиниць в діапазоні 3500 – 7000 К і зменшується на 8 – 30 одиниць при 

2500 – 3000 К, тоді як значення CRIW в RGBW4 зростає на 10 – 13 одиниць при 

5000 – 7000 K і зменшується на 5 – 43 одиниці при 2500 – 4000 К. При цьому 

світлова ефективність зменшується в усьому діапазоні CCT на 7 – 34% в RGBW1, 

3 – 29% в RGBW2, на 3 – 37% RGBW3 та на 3 – 42% в RGBW4. Таким чином, з 

точки зору зростання CRI та зменшення втрат у світловій ефективності система 

RGBW2 є найбільш перспективною серед розглянутих систем. 

При дослідженні світлодіодних систем важливо також звертати увагу на 

невізуальні параметри, оскільки вони впливають на психофізичний стан людини, 

і максимізація кольоропередачі чи світлової ефективності не є критеріями якості 

світла з точки зору його впливу на циркадні ритми людини. При вивченні 

можливостей тетрахроматичних систем для забезпечення циркадного ефекту 

використовується модель Ри (Rea et al.) [75]. Оскільки система RGBW4 виявилась 

найменш ефективною у термінах візуальних параметрів, а серед систем з теплими 

базовими білими світлодіодами більш перспективною є система RGBW2, то 

дослідження невізуальних параметрів систем проводиться для RGBW2 та 

RGBW3. 

Порівнюється вплив RGBW систем на циркадну систему людини шляхом 

розрахунку циркадного світла CLA при різних внесках RGB-компоненти в 

діапазоні ССТ від 2500 до 7000 К (Рис. 3.7). Значення освітленості рогівки (Ev cor) 

для визначення CLA обрано на рівні 300 лк, оскільки воно пропонується як 
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мінімальне значення комфортного освітлення для ефективної зорової роботи 

(«bright appearance») [107,108]. Для порівняння наводиться залежність 

циркадного світла від ССТ для абсолютно чорного тіла (випромінювача Планка) 

за моделлю Ри (Rea et al.) [75]. Відносна ефективність світлодіодних систем для 

стимулювання циркадної системи збільшується зі зростанням внеску RGB-

компоненти при фіксованій ССТ, причому при «теплих» відтінках результуючого 

білого світла вплив внеску кольорових світлодіодів є більшим. Значення 

циркадного світла CLA змінюються від 1 до 6% при 4000 – 7000 K, від 16 до 20% 

при 2500 – 3000 K і більше ніж удвічі при 3500 K. Причиною цьому є різні типи 

реакції від синьо-жовтого каналу, який виражається параметром opp: він є 

від’ємним для «жовтої» реакції, обумовленої ГКС (ipRGC), і додатнім для 

«синьої» реакції, обумовленої ГКС (ipRGC) та колбочками S-типу (синіми, 

чутливими до короткохвильового світла). Для CCT вище 4000 К opp завжди 

додатній. 

 

Рис. 3.7. Залежності відносної ефективності абсолютно чорного тіла для 

стимуляції циркадної системи, систем RGBW2 і RGBW3 при освітленні рогівки 

300 лк при різних внесках RGB-компоненти від ССТ, а також для систем при 

максимальному значенні індексу точності Rfmax. 
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Ще одним важливим параметром невізуального впливу є коефіцієнт 

циркадної ефективності aCV. Результати наших попередніх досліджень [30] 

енергетичної циркадної «дози синього світла», що припадає на 1 лм світлового 

потоку для джерел білого світла різного походження (лампи розжарювання, 

люмінесцентні та світлодіодні лампи) з фіксованою ССТW, а також для стандартних 

джерел МКО (А, Б, С, D65) представлені на Рис. 3.8. Параметр відносного ступеню 

циркадного впливу (ACV, Вт/лм) був пропорційним параметру aCV і розраховувався 

за формулою: 
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де P(λ) – спектральна густина (спектр випромінювання) джерела світла, а  

с(λ) – спектральна циркадна чутливість за моделлю Галла (Gall et al.) [74]. Було 

одержано майже лінійне зростання параметру ACV зі зростанням CCTW і відсутність 

залежності даного параметру від походження джерел білого світла. Для 

порівняння, параметр ACV джерел світла з CCTW близько 4000 К, 5000 К та 6500 К 

перевищує його величину для стандартного джерела світла типу А в 1,4, 1,8 та 2,5 

разів, відповідно. 

 

Рис. 3.8. Значення циркадного параметру АCV для джерел світла різної природи 

при різних значеннях корельованої колірної температури. 
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Оскільки RGBW системи передбачають можливість зміни спектральної 

характеристики та параметрів результуючого світла без зміни координат колірності 

(та ССТ), проводиться більш детальне дослідження діапазонів значень коефіцієнту 

циркадної ефективності aCV, які можна отримати в запропонованих системах. 

Даний параметр розглядається як функція індексу точності Rf при фіксованих ССТ 

(Рис. 3.9). Розрахунок aCV здійснюється при використанні моделі Ри (Rea et al.) [75]. 

 

Рис. 3.9. Теоретичні залежності коефіцієнту циркадної ефективності (aCV) від 

індексу точності (Rf) у діапазоні корельованих колірних температур (ССТ, К) 

2500 – 7000 К для систем RGBW2 (а) та RGBW3 (б). 

Аналогічно до попередніх результатів [30], коефіцієнт циркадної 

ефективності зростає при зростанні ССТ, і набуває свого мінімального значення 
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(0,33) при 2500 К та максимального значення (0,99) при 7000 К. При цьому aCV 

використаних в системах базових білих світлодіодів W2 та W3 становлять 0,38 та 

0,56, відповідно. Важливим результатом є те, що в деяких фіксованих значеннях 

ССТ коефіцієнт aCV має два граничні значення, відмінність між якими становить до 

10%, тоді як значення Rf співпадають. Завдяки цьому функціональність СО 

розширюється і виникає можливість регулювати циркадний ефект результуючого 

світла без зміни індексу точності. Оскільки раніше було показано, що залежності 

CRI та Rf  від внеску RGB-компоненти мають схожий характер, то і хід залежності 

aCV від CRI для обох розглянутих систем має вигляд, побідний до Рис. 3.9. 

При дослідженні додатково використовується прийнятний критерій, згідно 

якого Rf > 85, що відповідає сірій області на Рис. 3.9. За цієї умови aCV 

результуючого білого світла системи RGBW2 може набувати значень від 0,33 при 

2500 K до 0,97 при 7000 K, а системи RGBW3 – від 0,50 при 3500 K до 0,97 при 

7000 K. Можна отримати будь-яке значення aCV, яке лежить у цих діапазонах, 

шляхом зміни ССТ та (або) індексу точності Rf (тобто внеску RGB-складової). 

Циркадний вплив світла визначається не лише спектральною 

характеристикою джерела, але й освітленістю рогівки (Ev cor). Тому розраховується 

циркадний стимул CS як функція Ev cor для різних внесків RGB-компоненти для 

широкого діапазону ССТ після години впливу світла при припущенні, що зіниця 

має фіксований діаметр 2,3 мм [67,76]. Даний параметр є показником зниження 

вироблення мелатоніну і може сягати значень від 0 до 70%.  

Повний розрахунок дозволяє визначити досяжну зону простору CS-Ev cor та 

обрати оптимальне поєднання ССТ, CS та Ev cor відповідно до сценаріїв освітлення 

шляхом оптимізації спектральної характеристики, регулюючи внесок RGB-

складової, та світлового потоку. На Рис. 3.10. наведено досяжну зону простору 

циркадного стимулу та освітленості рогівки для системи RGBW2 за 

вищенаведеним критерієм, згідно якого Rf > 85. Він обмежений залежностями для 

ССТ 3500 та 7000 К, оскільки відповідна площа для 2500 – 3000 К лежить 

всередині наведеного на Рис. 3.9. діапазону. Це пояснюється зміною типу реакції 
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від синьо-жовтого каналу при 3500 К та від’ємним параметром opp («жовтою» 

реакцією, обумовленою ГКС) для низьких ССТ. Так, циркадний стимул зростає при 

зростанні ССТ з 3500 до 7000 К, а для 2500 та 3000 К значення CS близькі до 

відповідних значень для 4500 та 5000 K, відповідно. 

Для 5% зниження вироблення мелатоніну потрібне одногодинне освітлення 

рогівки 22 лк при 7000 К або 75 лк при 3500 К, а для 35% зниження вироблення 

мелатоніну – приблизно 250 лк та 700 лк, відповідно. Тому, якщо для деяких 

застосувань різниця у виборі ССТ не є суттєвою, можна обрати максимально 

можливий рівень освітленості Ev cor при потрібному циркадному стимулі CS для 

комфортного світлового середовища з урахуванням вікових особливостей людей, 

на яких розраховане освітлення, а також виду їх діяльності. 

 

Рис. 3.10. Досяжна зона простору циркадного стимулу (CS,%) та освітленості 

рогівки (Ev cor, лк) для системи RGBW2 при критерії Rf > 85, та для виміряного 

спектру денного світла (5600 К). 

На Рис. 3.10. також наведено залежність для спектральної характеристики 

денного світла з ССТ 5600 К (синя крива), яка була виміряна в день літнього 

сонцестояння в безхмарну погоду на даху Інституту фізики напівпровідників ім. 

В.Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ, Україна (50°23'27.3"N, 30°31'48.6"E)) [59]. 

Оскільки дана залежність знаходиться в межах досяжної зони простору CS-Ev cor, 
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можна відтворити дані значення циркадного стимулу та освітленості рогівки 

денного світла за допомогою системи RGBW2. 

 

3.3. Оптимізація параметрів RGBW-системи за запропонованими 

критеріями. 

Усі розглянуті в Розділі 3.2. параметри, зокрема світлова ефективність, CRI, 

Rf та циркадні параметри, є важливими для освітлювальних систем, однак 

вдосконалення одного з них часто призводить до погіршення інших [23,24]. Тому 

потрібно визначити співвідношення між цими параметрами в залежності від сфери 

застосування освітлювального пристрою. Для цього пропонуються декілька 

критеріїв для оптимізації параметрів RGBW-систем, тобто критеріїв вибору 

співвідношення інтенсивності випромінювання світлодіодів системи для 

отримання результуючого білого світла з певними параметрами. 

В місцях активної зорової роботи та в місцях з високими вимогами до 

кольоророзрізнення (майстерні, картинні галереї, музеї, елітні магазини одягу та 

тканин, тощо) таким критерієм є максимізація значень параметрів кольоропередачі 

CRI та Rf  («Критерій 1») [48,49]. Тобто, за даним критерієм обирається таке 

співвідношення внесків інтенсивності випромінювання світлодіодів, при якому 

досягається максимальне значення параметру кольоропередачі для кожної заданої 

ССТ. Значення CRI та Rf для різних ССТ при виконанні «Критерію 1» для всіх 

чотирьох систем були представлені на Рис. 3.6а. Значення основних параметрів 

результуючого світла, отриманого при роботі розглянутих систем при виконанні 

даного критерію (Rfmax, CRImax, η, aCV), наведені у Таблиці  3.1.  

Навіть при виборі значень Rfmax та CRImax система RGBW4 з холодним білим 

світлодіодом задовольняє вимоги нормативних документів [48-50] щодо 

допустимих значень CRI для офісного та побутового освітлення лише в вузькому 

діапазоні ССТ, а саме від 5000 до 7000 К, і, отже, є найменш ефективною серед 

розглянутих систем. Тому при розгляді наступних критеріїв наводяться лише три 

системи. 
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Також важливо зазначити, що при «Критерії 1» тип залежності Rfmax та  

CRImax від внеску RGB-складової для систем RGBW1, RGBW2 та RGBW3 

(Рис. 3.6.а) дозволяє використати лінійну інтерполяцію для швидкого визначення 

співвідношення gRGB/gRGBW для будь-якого кроку по ССТ в діапазоні 2500 – 7000 К, 

3000 – 7000 К та 3500 – 7000 К, відповідно. Використання простої функції дозволяє 

спростити систему керування освітлювальної установки та запрограмувати зміну 

параметрів системи з меншим кроком по ССТ. 

Таблиця 3.1. Параметри систем RGBW1, RGBW2, RGBW3 та RGBW4 при 

виконанні «Критерію 1» в діапазоні корельованих колірних температур 

2500 – 7000 К. 

 ССТ, К 2500 3000 3500 4000 5000 6000 7000 

R
G

B
W

1
 CRImax 95 96 96 95 94 90 89 

Rfmax 93 92 91 90 90 88 87 

η, лм/Вт 157 147 144 136 129 122 119 

R
G

B
W

2
 

CRImax 80 97 97 97 96 95 94 

Rfmax 87 93 92 91 91 90 88 

η, лм/Вт 136 153 149 145 138 131 127 

aCV 0,33 0,41 0,51 0,59 0,75 0,86 0,96 

R
G

B
W

3
 

CRImax 50 73 94 97 96 96 95 

Rfmax 70 84 93 93 92 91 90 

η, лм/Вт 113 130 150 152 145 137 134 

aCV 0,36 0,44 0,50 0,59 0,74 0,85 0,96 

R
G

B
W

4
 CRImax 36 50 62 74 89 91 92 

Rfmax 62 72 78 84 88 89 89 

η, лм/Вт 105 113 121 130 153 151 143 
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Наступний критерій пов'язаний з оптимальним поєднанням параметрів 

кольоропередачі та світлової ефективності («Критерій 2») для підвищення 

світлової ефективності системи при збереженні виконання вимог по CRI для 

офісного та побутового освітлення [48-50]. Оскільки при CRImax та Rfmax значення 

світлової ефективності на рівні або нижче ηmax на 4 – 14%, можна обрати такі 

внески RGB-складової, за яких підвищення η становитиме 3 – 7%, порівняно зі 

значеннями при «Критерії 1», при CRI на 1 – 6 одиниць нижчими за CRImax. Варто 

враховувати, що при деяких CRI нижче свого максимуму можливі дві комбінації 

співвідношення інтенсивності випромінювання світлодіодів, за яких 

спостерігаються різні значення η, і тому важлива перевірка значення світлової 

ефективності. Параметри результуючого світла двох RGBW систем при виконанні 

даного критерію наведені у Таблиці 3.2.  

Таблиця 3.2. Параметри систем RGBW1, RGBW2 та RGBW3 при виконанні 

«Критерію 2» в діапазоні корельованих колірних температур 2500 – 7000 К. 

 
ССТ, К 2500 3000 3500 4000 5000 6000 7000 

R
G

B
W

1
 CRI 92 95 96 95 94 90 89 

Rf 91 92 91 90 90 88 87 

η, лм/Вт 162 152 144 136 129 122 119 

R
G

B
W

2
 

CRI 80 92 91 94 96 95 94 

Rf 87 91 89 91 90 90 88 

η, лм/Вт 136 163 159 150 138 131 127 

aCV 0,33 0,40 0,50 0,59 0,74 0,86 0,96 

R
G

B
W

3
 

CRI 50 73 94 91 90 92 91 

Rf 70 84 93 90 88 87 86 

η, лм/Вт 113 130 150 162 155 147 143 

aCV 0,36 0,44 0,50 0,58 0,72 0,85 0,95 
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В деяких випадках світлові та циркадні параметри при «Критерії 1» та 

«Критерії 2» співпадають, оскільки залежність параметрів кольоропередачі від 

світлової ефективності має лінійний характер (Рис. 3.4, 3.5.). 

Також пропонується критерій сталого внеску RGB-компоненти при майже 

сталій світловій ефективності («Критерій 3») для спрощення системи керування 

СО та її роботи без використання додаткового автопідлаштування. Параметри 

результуючого світла систем RGBW1 та RGBW2 при виконанні даного критерію 

наведені у Таблиці 3.3. Для систем з нейтральним та холодним білим світлодіодом 

застосування даного критерію є неефективним і тому недоцільним. 

«Критерій 3» може бути ефективно застосований в системі RGBW2, оскільки 

вона при цьому може забезпечити високі значення кольоропередачі в широкому 

діапазоні ССТ. Це пов’язано з тим, що діапазон значень gRGB/gRGBW, при якому 

досягаються CRImax та Rfmax при ССТ від 2500 до 7000 К для неї є найвужчим серед 

усіх розглянутих систем (Рис. 3.6б) і становить 19 – 37%. Таким чином, обравши 

внесок RGB-компоненти на рівні 30%, світлова ефективність результуючого світла 

становить 131 – 139 лм/Вт, при цьому CRI вище 92 (що лише на 1 – 3 одиниці 

нижче CRImax), а Rf вище 88 в діапазоні CCT 3500 – 6000 K. 

Таблиця 3.3. Параметри систем RGBW1 та RGBW2 при виконанні 

«Критерію 3» в діапазоні корельованих колірних температур 3500 – 6000 К. 

 
ССТ, К 3500 4000 5000 6000 

R
G

B
W

1
 

CRI 89 92 94 – 

Rf 90 90 90 – 

η, лм/Вт 134 132 129 – 

R
G

B
W

2
 

CRI 92 93 95 95 

Rf 92 91 91 90 

η, лм/Вт 139 136 134 131 

aCV 0,51 0,60 0,74 0,86 
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Також даний критерій можна застосувати для системи RGBW1, але у 

меншому діапазоні ССТ – від 3500 до 5000 К. При фіксації RGB-внеску на рівні 

34%, світлова ефективність результуючого світла становить 129 – 134 лм/Вт, CRI 

вище 89, а Rf рівне 90. Параметри результуючого світла систем RGBW1 та RGBW2 

при виконанні даного критерію наведені у Таблиці 3.3. Для систем з нейтральним 

та холодним білим світлодіодом застосування даного критерію є неефективним і 

тому недоцільним. 

Таким чином, при виконанні «Критерію 3», для системи RGBW1 

спостерігається підвищення CRI базового білого світлодіода W1 на 8 – 12 одиниць 

при зменшенні світлової ефективності на 28%, а для системи RGBW2 – підвищення 

CRI базового світлодіода W2 на 10 – 13 одиниць при зменшенні світлової 

ефективності на 22%. 

«Критерій 4» пропонує вибір внеску RGB-компоненти базуючись на 

невізуальному впливі освітлення для забезпечення бажаного рівня циркадного 

ефекту при комфортному візуальному сприйнятті залежно від часу доби та сфери 

застосування СО. Так, можливі різні комбінації ССТ, циркадного стимулу CS та 

інтенсивності випромінювання RGBW системи при прийнятному критерії Rf > 85, 

в межах досяжної зони простору CS-Ev cor  (Рис. 3.10. для RGBW2). 

 

Висновки до розділу 3. 

3.1. Запропоновано алгоритм визначення потенційних можливостей RGBW-

систем в генерації білого світла з координатами колірності на кривій Планка в 

широкому діапазоні ССТ шляхом дослідження простору візуальних та циркадних 

параметрів, які вони можуть забезпечити. Даний алгоритм дозволяє визначити 

пропорційні співвідношення між компонентами RGBW-системи для отримання 

результуючого світла з оптимальними параметрами відповідно до сфери 

використання СО, і може бути застосований до будь-якого набору з чотирьох 

світлодіодів. 
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3.2.  Порівняння трьох RGBW-систем з різними спектральними складами 

білої компоненти (різними CСТW) показало, що використання систем з теплими 

білими світлодіодами є найбільш перспективним з точки зору підвищення CRIW (з 

82 на 12 – 15 одиниць) та RfW (з 83 на 4 – 10 одиниць), і зменшення втрат у світловій 

ефективності при додаванні кольорових компонентів. Такі системи дозволяють 

отримати результуюче біле світло з CRI вище 90 у ширшому діапазоні ССТ, ніж 

інші системи, а саме від 3000 до 6000 К. При цьому холодні білі світлодіоди з CRIW 

близько 80 не підходять для використання в RGBW-системах для генерації білого 

світла з CRI вище 90 у широкому діапазоні ССТ. Порівняння трьох систем також 

вказує на відсутність однозначної закономірності залежності параметрів 

кольоропередачі від світлової ефективності, ССТ та циркадних параметрів, що 

приводить до необхідні вивчення кожного обраного набору світлодіодів для 

найбільш ефективного їх використання в СО. 

3.3. Продемонстровано досяжну зону простору візуальних та невізуальних 

параметрів для системи з теплим білим світлодіодом при прийнятному критерії 

Rf > 85,  що дозволяє обирати оптимальну комбінацію ССТ, циркадного стимулу 

та освітленості рогівки для забезпечення комфортного світлового середовища 

відповідно до сценаріїв освітлення.  

3.4. Запропоновано чотири критерії для оптимізації параметрів RGBW-

систем, зокрема: «Критерій 1» - максимізація параметрів кольоропередачі для 

місць з високими вимогами до кольоророзрізнення; «Критерій 2» - поєднання 

високих значень світлової ефективності та параметрів кольоропередачі при 

виконанні вимог нормативних документів; «Критерій 3» - сталість внеску RGB-

компоненти та світлової ефективності для спрощення системи керування; 

«Критерій 4» - забезпечення бажаного рівня циркадного ефекту при комфортному 

візуальному сприйнятті. Перший, другий та четвертий критерії можуть бути 

застосовані до будь-яких RGBW-систем, в той час як третій критерій відноситься 

лише для систем з теплими базовими білими світлодіодами. 

3.5. Показано, що в системах з теплими та нейтральними білими 

світлодіодами при критерії максимізації параметрів кольоропередачі можлива 
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лінійна інтерполяція залежності CRImax та Rfmax від внеску RGB-складової для 

швидкого визначення вагових внесків компонент для будь-якого кроку по ССТ в 

діапазонах 3000 – 7000 К та 3500 – 7000 К, відповідно. Використання даної 

інтерполяції дозволяє спростити систему керування СО та реалізувати дуже плавну 

зміну ССТ в часі. 

3.6. Порівняння методів визначення кольоропередачі за параметрами CRI та 

Rf показало, що незважаючи на різницю в числових значеннях, можна 

використовувати будь-який з цих показників для визначення оптимального 

співвідношення інтенсивності випромінювання світлодіодів системи, оскільки 

вони мають схожі залежності від RGB-внеску, і значення внеску кольорових 

світлодіодів, при яких досягаються CRImax та Rfmax, збігаються. 
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РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДІВ ОТРИМАННЯ 

БІЛОГО СВІТЛА. 

4.1. Розробка макету системи групового керування світлодіодами для 

дослідження методів отримання білого світла. 

Для експериментальної перевірки методів отримання білого світла в 

світлодіодних СО розроблено макет системи групового керування світлодіодами 

[34]. Він дозволяє дослідити світлові та колірні характеристики результуючого 

світла та врахувати реальні аспекти роботи системи, зокрема залежність 

фотометричних параметрів окремих світлодіодів від струму керування, що не 

враховується сповна у теоретичних розрахунках. 

В розробленій системі передбачено вісім незалежних каналів керування 

світлодіодами для уникнення їх дефіциту та забезпечення  широких 

функціональних можливостей. Таким чином, вона може використовуватись для 

найпростіших систем з двома білими світлодіодами [17,18], для трихроматичних 

[20,21] та запропонованих у попередніх розділах тетрахроматичних систем [31-

33,38-40], а також для більш складних систем, зокрема призначених для 

фітоосвітлення [110,111]. 

Блок-схема розробленого макету систему групового керування 

світлодіодами для дослідження методів отримання світла в світлодіодних 

системах представлена на Рис. 4.1. Комплект технічної документації наведено в 

додатках В-Д. 

Основним керуючим вузлом є 16-розрядний мікроконтролер 

PIC24FJ256GA106 виробництва компанії Microchip Technology [112], який дає 

змогу отримати максимальну швидкодію та функціональність системи. Він 

дозволяє генерувати вісім незалежних ШІМ сигналів різної частоти для керування 

вісьмома драйверами MBI6651 [113]. Для кожного каналу передбачені два режими 

живлення світлодіодів: 1) «DC» – режим «постійного струму»; 2) «РМ» – струм у 

вигляді ШІМ сигналу. Це досягається за рахунок високої (3,3 кГц) та низької 

(150 Гц) частоти керуючого ШІМ сигналу з мікроконтролера. В обох режимах 
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струм можна задавати в діапазоні 0 – 1000 мА з кроком 1 мА. Максимальна напруга 

на виході (Uвих) кожного каналу становить 18 В. 

 

Рис. 4.1. Блок-схема макету системи групового керування світлодіодами. 

Макет системи містить сім аналогових входів, які дозволяють одночасно 

під’єднати різні зовнішні пристрої, зокрема давачі колірності, освітленості, 

температури, вологості, тощо. Для розширення кількості пристроїв, які можуть 

бути під’єднані до макету, використовуються також два цифрових порти, які 

працюють за протоколом I2C (Рис. 4.1). Для автоматизації вимірювання 

передбачено з’єднання макету системи з комп’ютером (ПК) за протоколом RS232, 

для роботи якого створено вузол зміни рівнів сигналів UART/RS-232. Додатковий 

DC/DC перетворювач використовується для живлення мікроконтролера. Він 

перетворює вхідну напругу живлення (Uвх) драйверів 12 – 28 В на 3,3 В.  
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В макеті реалізовано зворотній зв'язок за допомогою контролю діючого 

значення вихідного струму (Івих) в кожному каналі. Він побудований на базі 

спеціалізованого диференційного підсилювача INA180A1 [114], який в 20 разів 

підсилює різницю напруги на струмозадаючому резисторі, що подається на 

аналого-цифровий перетворювач (АЦП) мікроконтролера. Це дозволяє 

здійснювати до 500 тисяч вимірів за секунду та виконувати автопідлаштування Івих 

на всіх каналах одночасно. Дане коригування значення струму реалізовано за 

допомогою пропорційно-інтегрально-диференціального регулятора. 

Для зручного використання розробленого макету системи в ньому 

встановлено монохроматичний рідкокристалічний дисплей. Він дозволяє 

відображати інформацію у 4 рядки по 16 символів, тому для повного представлення 

інформації по всіх вісьмох каналам реалізовано дві сторінки даних (Рис. 4.2) – 

перша для каналів з 1 по 4, а друга для каналів з 5 по 8. На дисплеї виводиться 

інформація у 4 колонки:  

1) номер каналу;  

2) керуючий струм;  

3) ідентифікація ввімкнення/вимкнення відповідного каналу;  

4) режим роботи («DC» чи «PM»). 

 

Рис. 4.2. Відображення даних на дисплеї макету системи: а) перша сторінка 

з даними про 1 – 4 канали; б) друга сторінка з даними про 5 – 8 канали. 
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Макет системи групового керування світлодіодами для дослідження методів 

отримання білого світла реалізовано на одній друкованій платі, розміщеній в 

прямокутному корпусі 140 х 145 мм (Рис. 4.3.). В його лівій частині знаходяться 

цифрові порти та аналогові входи (білого та синього кольору, відповідно), в правій 

частині – два роз'єми по вісім пінів для підключення світлодіодів 1 – 4 каналів та 

5 – 8 каналів, а в торцевій частині – роз’єми живлення та СОМ-порту (послідовного 

порту). Дисплей та кнопки керування, призначені для налаштування системи, 

розміщені на верхній панелі корпусу. Вони дозволяють керувати системою в 

автономному режимі, без використання ПК, що розширює її функціональні 

можливості. Всього налічується десять кнопок керування: №1 – №8 у верхньому 

рядку призначені для ввімкнення/вимкнення відповідних каналів, №9 у нижньому 

рядку відповідає за аналогічну функцію для всіх каналів одночасно, а кнопка №10 

дозволяє змінювати сторінки на дисплеї. Кнопки №9 та №10 також виконують 

додаткові функції, а саме зміну величини струму та  перемикання режиму роботи 

(«DC» / «PM») окремих каналів. 

 

Рис. 4.3. Макет системи групового керування світлодіодами. 
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Визначення параметрів результуючого світла, отриманого при використанні 

представленого макету системи, може здійснюватися за допомогою 

спеціалізованого вимірювального комплексу, який складається з ПК, 

високоточного матричного спектрорадіометра «HAAS-2000» та інтегруючої 

фотометричної сфери виробництва компанії «EVERFINE Corporation» (Рис. 4.4). 

 

Рис. 4.4. Блок-схема інтеграції макету в вимірювальний комплекс. 

4.2. Розробка алгоритмів керування макетом та його калібрування. 

Керування розробленим макетом може здійснюватися в двох режимах – при 

підключенні до ПК та в автономному режимі за допомогою фізичних кнопок 

керування. Режим при використанні ПК передбачає два алгоритми задавання 

параметрів системи при використанні спеціалізованого ПЗ: 

– перший алгоритм: дані на макет відправляються одним пакетом 

спеціалізованого розробленого ПЗ, в якому користувач задає необхідні параметри 

в інтерфейсі програми шляхом обрання каналів, які потрібно ввімкнути, введення 

значень струмів на кожен канал та задавання режимів їх роботи; 

– другий алгоритм: дані вводяться через діалог користувача з макетом у 

програмах, які дозволяють переглядати та передавати дані через COM-порт ПК, 

наприклад ПЗ Terminal [115]. 
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Після введення параметрів через з’єднання з ПК, за допомогою кнопок 

керування можна вмикати/вимикати окремі канали (кнопки №1 – №8) або всі 

канали одночасно (кнопка №9). 

В автономному режимі роботи макету, без підключення до ПК, його можна 

налаштувати за допомогою фізичних кнопок керування. Для входу в режим 

налаштування Івих окремих каналів потрібно виконати трисекундне затискання 

кнопки ввімкнення/вимкнення відповідного каналу (№1 – №8). Ідентифікацією 

початку налаштування слугує миготіння значення струму. Для збільшення чи 

зменшення величини Івих використовуються кнопки №9 та №10, відповідно. 

Подальше налаштування режиму живлення світлодіодів («DC» / «РМ») 

здійснюється затисканням кнопки №9, що призводить до миготіння індикації 

режиму у останньому стовпці дисплею, після чого зміна режиму проводиться 

кнопкою №10. Автоматичний вихід з режиму налаштування відбувається при 

відсутності зміни будь-яких параметрів системи впродовж 10 секунд. 

На практиці повністю реалізовано другий алгоритм задавання параметрів 

макету через ПК та передбачено можливість реалізації всіх інших режимів. На 

Рис. 4.5 наведено діалогове вікно програми Terminal для роботи із системою. 

Оскільки фотометричні параметри окремих світлодіодів і, як результат, всієї 

системи, залежать від  струму керування, важливо забезпечити високу точність 

відтворення заданих значень струмів в кожному каналі. Тому проведено 

калібрування макету на основі результатів дослідження відповідності величини Івих 

заданому значенню струму (Із). Дане експериментальне дослідження 

здійснювалось для двох режимів живлення світлодіодів («DC» та «PM») без та з 

використанням функції автопідлаштування струму. Для вимірювання Івих 

використовувався мультиметр Tektronix DMM4050. Значення Із змінювалось від 0 

до 1000 мА з кроком 100 мА. Отримані залежності Івих від Із для «DC» та «PM»  

режимів представлені на Рис. 4.6а та Рис. 4.6б, відповідно. 
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Рис. 4.5. Задавання параметрів макету через програму Terminal. 

В «DC» режимі роботи (Рис. 4.6а) максимальне відхилення значення Івих від 

Із без автопідлаштування спостерігається при 100 мА, де відносна похибка 

становить 25% (абсолютна похибка – 25 мА). Використання функції 

автопідлаштування дозволяє зменшити максимальну відносну похибку до 2% (що 

відповідає 5 мА), коли Із становить 300 мА. 

Для «РМ» режиму (Рис. 4.6б) значення відносної похибки Івих відносно Із без 

автопідлаштування та з ним становлять 2% при 400 мА та 1% при 100 мА, 

відповідно. При цьому максимальна абсолютна похибка без автопідлаштування 

становить 9 мА при Із = 500 – 700 мА та з автопідлаштуванням – 3 мА при 700 мА.  
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Рис. 4.6. Залежності вихідного струму (Івих, мА) від заданого (Із, мА) у діапазоні 

100 – 1000 мА для «DC» (а) та «РМ» (б) режимів живлення системи. 

Додатково проведений більш детальний аналіз відповідності Івих заданим 

значенням у діапазоні 0 – 100 мА, оскільки при низьких значеннях струму незначні 

відхилення мають великий влив на відносну похибку, що обумовлено дискретністю 

ШІМ та АЦП. Крок задавання струму становить 5 мА. Результати досліджень 

представлені на Рис. 4.7. 

 

Рис. 4.7. Залежності вихідного струму (Івих, мА) від заданого (Із, мА) у діапазоні  

0 – 100 мА для «DC» (а) та «РМ» (б) режимів живлення системи 

В режимі постійного струму (Рис.4.7а) без автопідлаштування максимальна 

абсолютна похибка становить 24 мА при Із = 45 мА, а максимальна відносна 
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похибка становить 70% при заданому струмі 5 мА. З функцією автопідлаштування 

відповідні значення відхилення вихідного та заданого струмів суттєво 

зменшуються і становлять 1 мА при 45 мА та 5% при 20 мА. В режимі живлення 

«РМ» (Рис.4.7б) максимальна абсолютна похибка без автопідлаштуванням 

склала 3 мА та з автопідлаштуванням 1 мА при заданих струмах 80 – 85 мА. При 

цьому максимальна відносна похибка становить 16% без автопідлаштування та 3% 

з автопідлаштуванням для тих самих значень заданого струму. 

Відповідно до одержаних результатів (Рис. 4.6 та Рис. 4.7), при «DC» режимі 

живлення світлодіодів відхилення значень Івих відносно заданих струмів вищі ніж в 

«PM» режимі. Це можна пояснити тим, що керуюча частота ШІМ в «DC» режимі 

становить 3,3 кГц і є значно ближчою до власної частоти драйвера у 95 кГц, ніж в 

«РМ» режимі, де керуюча частота становить 150 Гц. Більше накопичення 

невідповідності Івих за однаковий проміжок часу характерне для режиму з більшою 

тактовою частотою ШІМ – для режиму «DC». Завдяки використанню розробленої 

функції автопідлаштування вдалося суттєво підвищити точність встановлення 

величин Івих. 

Оскільки важливим параметром будь-якої системи є стабільність її 

параметрів від зміни напруги живлення, також проведено дослідження 

стабільності вихідного струму при зміні вхідної напруги в діапазоні від 12 В до 

28 В. Отримані залежності при фіксованому заданому струмі на рівні 350 мА для 

«DC» та «РМ» режимів живлення з та без функції автопідлаштування Івих 

представлені на Рис. 4.8.  

Без автопідлаштування абсолютне відхилення значення Івих від Із становить 

15 – 35 мА в «DC» режимі та до 7 мА в «РМ» режимі. Використання 

автопідлаштування зменшує це відхилення до 1 мА в «DC» режимі та 3 мА в 

«PM» режимі. Таким чином, воно збільшує стабільність Івих в 13 разів в «DC» 

режимі та в 2 рази в «PM» режимі при зміні Uвх в діапазоні 12 – 28 В, що дозволяє 

збільшувати достовірність отриманих результатів при дослідженні методів 

отримання світла. 
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Рис. 4.8. Залежності вихідного струму (Івих, мА) від напруги живлення (Uвх, В) при 

заданому струмі 350 мА для «DC» (а) та «РМ» (б) режимів живлення системи. 

 

4.3. Тестування запропонованих методів отримання білого світла. 

В розробленому макеті системи групового керування світлодіода виконано 

перевірку запропонованих методів відтворення природного білого світла в 

тетрахроматичних СО. Оскільки комп’ютерне моделювання (Розділи 2.1.2., 3.2.) 

показало, що в RGBW системах доцільно використовувати базові білі світлодіоди 

з ССТW, яка лежить у нижній частині, або нижче діапазону СCТ, які потрібно 

відтворити, то для експериментального дослідження використовується система 

RGBW2 з базовим теплим білим світлодіодом W2 (ССТW = 2985 К; CRIW = 82). 

Експериментальні дослідження виконуються за допомогою спеціалізованого 

вимірювального комплексу лабораторії №5-1 ІФН НАНУ «Комплекс для 

вимірювання електричних, світлових та колірних параметрів світлодіодів»  

(Рис. 4.9.), який складається зі спектрорадіометра «HAAS-2000» та інтегруючої 

фотометричної сфери (внутрішній діаметр 0,3 м) виробництва компанії 

«EVERFINE Corporation» (Китай), джерела живлення постійного струму HAMEG 

HMP4040 та ПК для керування процесом вимірювання. Умови проведення 

випробувань відповідають вимогам відповідних НД (CIE S 025: Test Method for 

LED Lamps, LED Luminaires and LED Modules) на проведення вимірювань, зокрема 
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температура навколишнього середовища становить 23 – 26ºС, а відносна вологість 

повітря – 44 – 48% (визначені повіреним вимірювачем параметрів мікроклімату 

«Метеоскоп-М»). 

  

Рис. 4.9. Фотографія комплексу для вимірювання електричних, світлових та 

колірних параметрів світлодіодів. 

Для отримання білого світла за розробленими методами потрібно 

враховувати нелінійність залежності світлового потоку світлодіодів від заданого 

струму живлення, тому для використаних світлодіодів системи RGBW виміряно 

окремі ампер-яскравісні характеристики (залежності світлового потоку від 

заданого струму живлення) у діапазоні струмів від 10 до 100 мА з кроком 10 мА. 

Одержані залежності наведені на Рис. 4.10. 

Одержані ампер-яскравісні характеристики дозволяють ввести поправочні 

коефіцієнти до розрахованих вагових внесків світлодіодних компонентів системи. 

Це сприяє більш точному визначенню заданого струму на світлодіоди і, як 

результат більш точному відтворенню параметрів природного білого світла у 

світлотехнічному виробі. 
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Рис. 4.10. Залежність світлового потоку (F, лм) від заданого струму (ІЗ, мА) 

для світлодіодів системи RGBW2. 

При перевірці функціональності розробленого макету системи щодо 

коректного відтворення динаміки зміни корельованої колірної температури 

природного освітлення, реалізовано зміну ССТ результуючого світла RGBW2 

системи в часі відповідно до циклу природного освітлення, виміряного в м. Київ в 

день літнього сонцестояння [59] (Рис. 1.3.б). Порівняння заданої (фіолетова крива) 

та виміряної (зелена крива) динаміки зміни ССТ представлено на Рис. 4.11. 

 

Рис. 4.11. Порівняння заданої та виміряної динамік зміни корельованої колірної 

температури (CСT) в часі відповідно до природного циклу. 
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Крім того, для більш детального аналізу можливостей розробленої системи 

групового керування світлодіодами, вона була запрограмована для відтворення 

ССТ у формі стрімкого лінійного збільшення в часі від 3000 К до 7000 К та 

наступного симетричного лінійного зменшення в зворотному напрямку (від 7000 К 

до 3000 К). Загальна тривалість даної динаміки становила приблизно 10 хв. 

Порівняння відповідних динамік зміни ССТ представлено на Рис. 4.12. 

Відповідно до одержаних результатів (Рис. 4.11 та Рис. 4.12), максимальна 

різниця між заданими та виміряними значеннями CCT не перевищує 200 К.  

Це відбувається головним чином через нерівномірне нагрівання окремих 

світлодіодних компонентів системи, що викликає невідповідність параметрів 

світлодіодів, що використовуються в обчисленні, та реальних. Відповідне 

регулювання струму живлення допоможе зменшити цю невідповідність і, як 

результат, підвищити точність відтворення колірних та циркадних параметрів 

природного білого світла. 

 

Рис. 4.12. Порівняння заданої та виміряної динаміки зміни корельованої колірної 

температури (CСT) в часі за заданим алгоритмом. 

В макеті системи групового керування світлодіодами було реалізовано метод 

відтворення природного білого світла при умові мінімізації внеску кольорової 

RGB-компоненти (Розділ 2.1). В результаті було синтезовано біле світло з 
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координатами колірності, що лежать на кривій Планка в діапазоні ССТ від 2000 до 

7000 К. На Рис. 4.13 наведено експериментально отриману залежність індексу 

кольоропередачі від ССТ (зелені позначки), яка порівнюється з теоретичними 

даними, розрахованими при використанні програми «MathCad» [100] та 

ColorCalculator [101] (фіолетова крива) та наведеними у Розділі 2.1.2. (фіолетова 

крива на Рис. 2.5.).  

 

Рис. 4.13. Експериментальна та теоретична залежність індексу кольоропередачі 

(CRI) від корельованої колірної температури (CСT) для системи RGBW2 при 

використанні методу мінімізації внеску RGB-компоненти. 

Також проведено експериментальну перевірку системи RGBW2 при 

використанні «Критерію 1» про максимізацію параметрів кольоропередачі CRI та 

Rf, представленого в Розділі 3.3. Синтезовано біле світло з координатами 

колірності на кривій Планка в діапазоні ССТ 2500 – 7000 К. На Рис. 4.14 наведено 

експериментально отриману залежність CRI від ССТ та теоретичні результати, 

представлені у Таблиці 3.1 (Розділ 3.3). 

Одержані залежності добре узгоджуються. Відмінність в значеннях індексу 

кольоропередачі зростає зі зростанням ССТ і становить 0 – 3 одиниці. Відмінність 

в значенні ССТ становить до 60 К. 



106 

При цьому похибка визначення координат колірності (x;y) результуючого 

світла при використанні задіяного вимірювального комплексу становить ±0,005, а 

індексу кольоропередачі (CRI) – ±1. 

 

Рис. 4.14. Експериментальна та теоретична залежність індексу кольоропередачі 

(CRI) від корельованої колірної температури (CСT) для системи RGBW2 при 

використанні «Критерію 1» максимізації CRI. 

Відхилення в значеннях колірних параметрів пов’язане з тим, що: 

1) в теоретичних розрахунках не враховується зміна спектральної 

характеристики світлодіодів зі зміною струму живлення;  

2) в теоретичних розрахунках не враховується зміна параметрів світлодіодів 

при їх нагріванні;  

3) існує похибка задавання струму на джерелі живлення (зокрема, відповідно 

до технічної документації, точність задавання струму на HAMEG HMP4040 

становить ±1мА при значеннях струму до 500 мА). 

Вимірювання світлової ефективності RGBW2 системи здійснювалось при 

застосуванні методу мінімізації кольорової RGB-складової. На Рис. 4.15 наведено 

порівняння експериментально отриманої залежності світлової ефективності від 

ССТ з теоретичними результатами (Рис. 2.7а) у відносних одиницях (нормування 

здійснювалось на максимальне значення η). Порівняння динаміки зміни η від ССТ 
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у нормованих величинах дозволяє краще оцінити зміну світлової ефективності 

результуючого світла при зміні внеску в нього кольорової RGB-складової. 

 

Рис. 4.15. Експериментальна та теоретична залежність світлової ефективності (η) 

від корельованої колірної температури (CСT) для системи RGBW2 при 

використанні методу мінімізації внеску RGB-компоненти. 

На Рис. 4.16 наведено експериментально виміряні спектральні 

характеристики системи RGBW2 при ССТ 3000, 4000, 5000 та 6000 К, одержані при 

використанні методу мінімізації внеску RGB-складової (Рис. 4.16а) та 

«Критерію 1» максимізації CRI (Рис. 4.16б). Спектральні характеристики на 

Рис. 4.16а добре узгоджуються з теоретично отриманими характеристиками, 

представленими на Рис. 2.9. (Розділ 2.1.2).  

Результуюче біле світло з наведеними спектральними характеристиками має 

однакові координати колірності на кривій Планка при відповідних ССТ, але за 

рахунок різних співвідношень інтенсивності випромінювання світлодіодів, його 

колірні та циркадні параметри відрізняються. При цьому максимальна відмінність 

в CRI спостерігається при 3000 К та становить 14 одиниць (82 проти 96). Це 

поясняються тим, що базовий білий світлодіод системи має CCTW 2985 К і за умови 

мінімізації RGB-складової її внесок при близьких ССТ є несуттєвим, а CRI 

сумарного світла визначається CRIW, який рівний 82. На більших ССТ 

4000 – 6000 К різниця в CRI є меншою і становить до 6 одиниць. Вищі значення 
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CRI при «Критерії 1» пов’язані з тим, що відповідні спектральні характеристики 

(Рис. 4.16б) є більш наближеними до характеристик природного світла, і їх піки в 

синій, зеленій та червоній області є більш збалансованими. 

Одержані результати доводять практичність розроблених методів отримання 

білого світла в тетрахроматичних системах та їх корекції в СО. 

 

Рис. 4.16 Експериментальні спектри випромінювання системи RGBW2 при 

використанні (а) методу мінімізації внеску RGB-складової та (б) «Критерію 1». 
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Висновки до розділу 4. 

1. Створено макет системи групового керування світлодіодами для 

дослідження методів отримання світла в системах освітлення на базі від двох до 

восьми світлодіодів різного типу, який дозволяє врахувати такі особливості 

реальних систем, як залежність параметрів окремих світлодіодів від струму 

керування та специфіку роботи в різних режимах живлення. Розроблена система 

має широке застосування в керованих та інтелектуальних СО, призначених для 

місць роботи та відпочинку людини, для медичного та лікувального освітлення, для 

агропромислового освітлення для рослин та тварин, тощо. 

2. Удосконалено метод керування світлодіодами в створеній системі 

групового керування світлодіодами, який відрізняється ступенем стабілізації 

струму живлення в режимах постійного та ШІМ струмів, що дозволяє забезпечити 

пропорційність внесків інтенсивності випромінювання окремих світлодіодів 

відповідно до розроблених методів синтезу кольорів. 

3. Проведено експериментальну перевірку розроблених методів 

отримання білого світла при використанні створеного макету системи групового 

керування світлодіодами, яка показала відхилення в значенні індексу 

кольоропередачі менше 3 одиниць у діапазону ССТ від 2500 до 7000К та 

відхилення в значенні ССТ менше 60К.  
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ВИСНОВКИ 

1. Розроблено метод отримання білого світла в тетрахроматичних 

системах освітлення, який базується на умові мінімізації внеску кольорової 

складової в результуюче світло, що дозволяє одночасно використовувати лише два 

кольорових світлодіоди та один широкосмуговий світлодіод для забезпечення 

динамічної зміни відтінків білого світла, а також оптимізувати світлову 

ефективність системи освітлення. 

2. Розроблено метод синтезу білого світла в тетрахроматичних системах 

освітлення, в якому фіксується співвідношення між інтенсивностями 

випромінювання білого та червоного світлодіодів, що дозволяє зменшити 

кількість каналів керування тетрахроматичною СО с чотирьох до трьох при 

забезпеченні природних значень параметрів кольоровідтворення в широкому 

діапазоні ССТ. 

3. Представлено алгоритм визначення простору можливих візуальних та 

циркадних параметрів тетрахроматичних систем освітлення для відтворення 

природного білого світла в широкому діапазоні ССТ на основі аналізу 

спектральних характеристик їх складових світлодіодних компонентів. 

4. Запропоновано ряд критеріїв вибору співвідношення внесків 

компонентів тетрахроматичних систем освітлення для забезпечення комфортного 

світлового середовища в залежності від пріоритетності вимог по якості світла з 

точки зору світлової ефективності, кольоропередачі, ССТ та циркадного впливу. 

5. Створено макет системи групового керування світлодіодами для 

дослідження методів отримання світла в системах освітлення на базі від двох до 

восьми світлодіодів різного типу, який дозволяє врахувати такі особливості 

реальних систем, як залежність параметрів окремих світлодіодів від струму 

керування та специфіку роботи в різних режимах живлення. Розроблена система 

має широке застосування в керованих та інтелектуальних системах освітлення, 

призначених для місць роботи та відпочинку людини, для медичного та 

лікувального освітлення, для агропромислового освітлення для рослин та тварин, 

тощо. 
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6. Удосконалено метод керування світлодіодами в створеній системі 

групового керування світлодіодами, який відрізняється ступенем стабілізації 

струму живлення в режимах постійного та ШІМ струмів, що дозволяє забезпечити 

пропорційність внесків інтенсивності випромінювання окремих світлодіодів 

відповідно до розроблених методів синтезу кольорів. 
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